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 مقدمه
 

توسط مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت  گام دوم انقالب ياساس يهاهيها و توصسرفصلبه عنوان اولين محور از مجموعه « علم و پژوهش»موضوع 

هاي حوزه ليه فعاليتکاند. الن حوزه پژوهش و فناوري تبيين شدهکهاي گيريرا مدنظر قرار داده و در اين راستا جهت« پژوهش و فناوري»آب و برق نيز همواره موضوع 

 ها ارتقاء شاخص هاي پژوهش و فناوري را به دنبال دارد.گردند و اجراي اين برنامههاي اساسي تنظيم ميگيريهاي مبتني بر جهتپژوهش و فناوري در قالب برنامه

گويي به پاسخ هباشد. الزمگويي حوزة پژوهش و فناوري به تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق مياسخهاي اساسي اين حوزه ارتقاء توان پگيريي از جهتکي

هاي شود اولويتمند تحوالت و نيازهاي اين صنعت است. در اين راستا تالش ميتحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق، در وحلة نخست شناسايي و معرفي نظام

هاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي صنعت آب و نيرو در چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند. تعيين اولويتتحقيقاتي وزارت 

اعتبارات  هاري و تخصيص بهينکاري و موازي کگيري روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات، جلوگيري از اتالف منابع، پرهيز از دوباره برق، نتايج ارزشمندي از جمله جهت

  تحقيقاتي را به دنبال خواهد داشت.

)در را  "عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو"دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي زيرمجموعه، هر ساله مجموعه      

من مشاهده ضپژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويتهاي مذکور، مينمايد. منتشر ( http://trt.moe.gov.irوب سايت خود به نشاني 

. شرکتهاي مربوطه، مراجعه نمايند اينترنتي هاي مندرج در انتهاي فايل، تماس حاصل نموده و يا به نشاني توانند با شماره تلفن ميهاي تحقيقاتي فلوچارت نحوه اخذ اولويت

تواند به نخبگان هاي مربوطه، ميپس از هماهنگي با شرکتشرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکت هاي زيرمجموعه، هاي تحقيقاتي شايان ذکر است کليه اولويت

 وظيفه نيز ارايه شود.

 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

 99ارديبهشت 
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 محورمنابع آب .1

 چاه، چشمه، قنات 1-1

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

1 
آب و فاضالب 

 استان تهران

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 تهران

انواع انسدادها در شکاف لوله جدار  يبررس

ا و يالکتروپمپ ها و امکان اح ي، علت خرابيچاه

 آنها يبازساز

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به دانش و    

فناوري نوين براي بهبود 

عملکرد و افزايش طول 

 عمر چاه هاي آب شرب

 دار روستاهاين آب پايتام
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب 

 فارس استان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 فارس

نانو در  ياستفاده از فناور يو امکان سنج يبررس

ت يجدار چاه با قابل يو ساخت لوله ها يطراح

 آب ييايميدر اثر عوامل ش يرسوب گرفتگضد

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

د يمف کاهش عمر  -3

 آب شرب يچاهها

از هدر  يريعمرچاهها، جلوگش طول يافزا

و حفر و  يابينه جهت بازيرفت زمان و هز

از  يريمجدد چاهها، جلوگ يراه انداز

از  يري،جلو گ ينير زميکاهش منابع آب ز

 يکيدروليو ه يکيش توان الکتريافزا

 ينه هايسات و کاهش محسوس هزيتاس

از به ي،عدم نيمصروفه در بحث انرژ

با توان ن آب يسات تاميتاس ينيگزيجا

 .يآب ياز هاين نيباالتر جهت تام

ساخت نمونه 

 محصول

3 
آب و فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 همدان

 کبهينه سازي و بهبود سيستم توزيع آب براي ي

تغيير از ساختار روستا  -جامعه ي در حال رشد

 يا شهر کبه شهر

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به دانش و     -7

فناوري نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي نقاط 

 نشت و شکستگي در
 خطوط انتقال آب

بهينه سازي و بهبود سيستم توزيع آب 

تغيير از  -جامعه ي در حال رشد کبراي ي

 يا شهر کساختار روستا به شهر

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

4 

آب و فاضالب 

استان خراسان 

  يجنوب

آب و فاضالب 

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

 يچاه ها يعلل کاهش دب يسلسله مراتب يبررس

رجند و ارائه ين کننده آب بيتأم يهادشت

 عمر چاه ها يسازنهيبه يراهکار مناسب برا

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

د يمف کاهش عمر  -3

 آب شرب يچاهها
 چاه ها يعلل کاهش دب  يبررس

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

آب و فاضالب 

ستان ياستان س

 و بلوچستان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

ستان و يس

 بلوچستان

مناسب جهت کاهش  يعملکرد طرح يبررس

ر بر ير روش کاهش تبخير با توجه به تاثيتبخ

 مه زابليستم چاه نيت آب و اکوسيفيک يرو

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

منابع  يفيکاهش ک  -1

 آب
 ير منابع آب سطحيکاهش تبخ

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
آب و فاضالب 

 ردستانکاستان 

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 ردستانک

آب شرب  يچاه ها يايامکان و نحوه اح يبررس

 مناسب  يياجرا يو ارائه راهکار ها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

د يکاهش عمر مف    -3

 آب شرب يچاهها

ش توان استحصال آب با حداقل يافزا

ز ياز به تملک، حفر، تجهينه و بدون نيهز

ش يد، افزاياز چاه جد يو بهره بردار

نه کم ، جبران يچاه ها با صرف هز يآبده

ت ، کاهش يجمعش ياز افزا يناش ياز آبين

ز و  يگزاف حفر، ملک،تجه ينه هايهز

 دياز چاه جد يبهره بردار

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

7 
آب و فاضالب 

 استان مازندران

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 مازندران

ه آب از يتصف يبردارو بهره ينه اقتصاديروش به

با  ييبا کدورت باال در مناطق روستا يهاچشمه

 نييپا يدب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ها و فلزات نديآال ورود  -2

 ن به منابع آبيسنگ

ل اتصال چشمه به رودخانه در يبه دل

در آن و به  يسطح يجه نفوذ آب هاينت

دهانه  يت نامناسب ساختمانيل وضعيدل

و  يچشمه ممکن است در زمان بارندگ

ورت کد يدر حالت عاد يا حتيالب يس

آب چشمه از مقدار مجاز خارج گردد. در 

 يمناطق صعب العبور از جهت اقتصاد

معمول وجود  يروش ها يريامکان بکارگ

متخصص تمام وقت  يروهايندارد چون ن

سات حضور ندارند. امکان يدر تاس

ع در صورت بروز يسر يفن يبانيپشت

جه انتخاب روش يمشکل وجود ندارد در نت

 يدارا يکروبيحذف کدورت و بار م

 باشد يت ميمحدود

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

آب در  يهاون چاهيمانتاسيساخت دستگاه س

 يبردارحال بهره

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

د يکاهش عمر مف    -3

 آب شرب يچاهها

 يون با تکنولوژيمانتاسيات سيعمل ياجرا

 15ن طرح به تعداد يشده در ا يمعرف

 حلقه چاه در شهر مشهد

 لوتيپا ياجرا

 

 

 

 



    9                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 محور منابع آب-1

 نوين هاي فناوري 1-2

 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق فناوري هاي نوين-قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد

1 

فاضالب استان  آب و

 يغربجانيآذربا

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 يغربجانيآذربا

استحصال آب  ياحداث پنل ها

 از آبرفت رودخانه ها  يدنيآشام

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 ييکارا -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

  زات مرتبط بايتجه
ه خانه و يتصف

 سات آب ويتاس

 فاضالب

گوارا از  يدنياستحصال آب آشام

 يبا دب  يدائم يبستر رودخانه ها

و  يدارينه کمتر و با پايشتر و هزيب

 ار باالير عامل بسيپدافند غ

 لوتيپا ياجرا

2 

آب و فاضالب استان 

 البرز

 يآب و فاضالب شهر

 استان البرز

تاسنج ها و ينصب د يابيمکان  يبررس

آن به منظور انتقال از  ينه سازيبه

به نرم  SCADAستم يق سيطر

 ه مدل(يل شبکه )تهيتحل يافزارها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

ش يپ يت در برنامه هايبهبود وضع

 رو
 ارائه مدل 

3 

استان آب و فاضالب 

 کرمان

 يآب و فاضالب شهر

 استان کرمان

شناسايي کمي و کيفي منابع آب غير 

متعارف در حوضه مطالعاتي استان 

کرمان و ارائه راهکارهاي بهره برداري 

مناسب از آنها با لحاظ شرايط زيست 

 محيطي

پروژه 

 يپژوهش

طرح کالن ملي وزارت 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

 يفيکاهش ک  -1

 منابع آب

شناسايي آبهاي غير متعارف و 

مصرف نشده تاکنون در استان 

ف راهکارهاي بهره يتعر-کرمان 

نبا لحاظ يبرداري مناسب ونو

 شرايط زيست محيطي

 ارائه مدل 
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 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق ناوري هاي نوينف-قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد

4 
 آب و فاضالب مشهد آب و فاضالب مشهد

 Soft) يسنسور نرم افزار يطراح

Sensorيري( در جهت اندازه گ 

ال ياز چاه، فشار س يخروج ير دبيمقاد

بر  يمبتن يکيالکتر يو پارامتر ها

 ينيماش يريادگي يروش ها

(Machine Learning) 

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

 يخروج ير دبيمقاد ينيش بيپ -1

ر يرات مقاديياز چاه بر حسب تغ

 يکيالکتر يپارامتر ها فشار و

 (يسنج يدب ي)حذف سنسور ها

ون يبراسيالو ک يخودآموز -2

و  يورود يپارامتر ها يتمام

کنترل  تم توسطيالگور يخروج

 .يوديپر يها

ان عملکرد پمپ ها کنترل راندم -3

 .هياول يطراح يط و الگو هايبا شرا

 يانرژ ي نهيت بهيريمد يابيارز -4

 يچاه ها و ارائه  يدر راهبر

 .ياتيعمل يراهکارها

شت( و ص وقوع اتفاق )نيتشخ -5

 .هار متعارف از چاهيا برداشت غي

د نرم يتول 

 افزار

 

 بآمحور منابع  -1

 آب منابع يفيتک  1-3



    11                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

1 
آب و فاضالب 

 استان البرز

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 البرز

پراکنش و عامل کدورت  يبررس

 ييآب شرب روستا يدر چاه ها

نظرآباد استان البرز در سامانه 

GIS کاهش  يو ارائه راهکارها

 آن

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

سند  يراهبرد ها

چشم انداز وزارت 

 روين

ت يفيک کاهش

 منابع آب

رات در کدورت آب ييجاد تغيعلل ا ييشناسا

 GISق يآن از طر يو ارائه راه حل برا

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب 

 استان فارس

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 فارس

منابع آب شرب  يآلودگ يبررس

روزآباد بر اثر نشت مواد يشهر ف

ن نوع يي: تعيو نفت يدروکربنيه

نده، دامنه توسعه و يمواد آال

 رفع آن يراهکارها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

منابع آب  ي: حل بحران آلودگيهدف اصل 

ن منابع تا افق يموجود و امکان استفاده از ا

 يري( جلوگ1:  ياهداف فرع    1410طرح 

( 2 ياسيو س ياعاز بروز مشکالت اجتم

پرخطر و  يها يمارياز بروز ب يريجلوگ

موجود    ي( حفظ منابع آب3صعب العالج. 

 يافتن راهکارهاي( 1نتابج مورد انتظار : 

 ياز گسترش دامنه آلودگ يريجلوگ

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب 

 ردستانکاستان 

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 ردستانک

 يستيه فتوکاتاليتجز يبررس

 ييگندزدا يمحصوالت جانب

-يوم ديتانيتوسط نانوذرات ت

ش شده با قلع يد آالياکس

 دياکس

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم  -15

گند  استفاده از

نسل  يزداها

 ديجد

که درآن بتوان اثرات  يبه روش يابيدست

گندزداها را  يمحصوالت جانب يمنف

 ZnO يها يژگين وييتعمشخص و وبه 

 يوم در درصدهايرکونيش شده با زيآال

ن ييش گردد و نسبت به تعيمختلف آال

ه يش شده درتجزيآال ZnO ييکارا

 ييگندزدا يمحصوالت جانب يستيفتوکاتال

مختلف ،  يمختلف ودرزمان ها يهاPHدر

حل ارائه راه 

 مشکل



 12                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

مختلف و منابع مختلف نور  يدردوزها

 .متفاوت منجرگردد يباشدت ها

4 
آب و فاضالب 

 نياستان قزو

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 نيقزو

ستم يس ياده سازيو پ يطراح

ک موجود در يون آرسنيحذف 

ک روستا ي يدنيآب آشام

لوت( با استفاده از روش ي)پا

آهن اصالح  ين گرانول هاينو

 (MFGشده )

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

ک يترات از يت آب، حذف نيفيک يارتقا

 هيتر بر ثانيل 3 يدب ين آب دارايمنبع تام

 ياجرا

 لوتيپا

5 
آب و فاضالب 

 نياستان قزو

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 نيقزو

ستم يس ياده سازيو پ يطراح

ترات موجود در يون نيحذف 

ک روستا ي يدنيآب آشام

استفاده از روش لوت( با ي)پا

 نينو يها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

ک يترات از يت آب، حذف نيفيک يارتقا

 هيتر بر ثانيل 3 يدب ين آب دارايمنبع تام

 ياجرا

 لوتيپا

6 
آب و فاضالب 

 استان کردستان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 کردستان

و  يکروبيحذف عوامل م يبررس

مولد کدورت در جوامع کوچک 

با استفاده از  ييروستا

 ين اقتصادينو يهايتکنولوژ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

و مولد کدورت در  يکروبيحذف عوامل م

 ييجوامع کوچک روستا

ارائه راه حل 

 مشکل



    13                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

7 

فاضالب  آب و

ه يلوياستان کهگ

 ر احمديو بو

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

ر يه و بويلويکهگ

 احمد

ل مواد يل تشکيپتانس يابيارز

 يو مدل ساز يش ساز آليپ

هالومتان ها در  يغلظت تر

منابع آب شرب با استفاده از 

 يشبکه عصب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

هالومتان ها و  يل تريل تشکين پتانسييتع

ن يي، تعيدها در منابع آبيک اسيهالو است

هالومتان  يو تر يآل يش سازهايغلظت پ

ن ييو عوامل موثر برآن، تع يها در منابع آب

هالومتان  يل تريد کننده تشکيعوامل تشد

ن ارتباط نوع منبع آب يي، تعيها در منابع آب

استحصال آن و نوع ماده گندزدا در و محل 

 يآل يش ساز هايل پيتشک

 ارائه مدل 

8 
آب و فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 همدان

سامانه تشخيص  کايجاد ي

سريع آالينده ها مبتني بر 

پدافند غيرعامل آب شرب 

 روستايي

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي     -3

به دانش و 

فناوري نوين 

زدايش نيترات 

و فلزات سنگين 

 از آب

سامانه تشخيص سريع آالينده ها  کايجاد ي

مبتني بر پدافند غيرعامل آب شرب 

 روستايي

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب 

 استان اصفهان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 اصفهان

 ينده هايکروآاليم يبررس

ع ينوظهور با توجه به اثرات صنا

 در منابع آب ييايميو ش ييدارو

پروژه 

 يپژوهش

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

نده ها و حذف آنها يزآاليغلظت ر يابيارز

 شرفتهيپ يها يتکنولوژ يريتوسط بکارگ

 يساز يبوم

 يرفناو
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

10 

آب و فاضالب 

استان چهارمحال 

 و بختياري

آب و فاضالب 

استان  يشهر

چهارمحال و 

 بختياري

رات ييروند و علل تغ يبررس

منابع آب شرب در دشت  يفيک

 يد دشت و فرادنبه طيسف يها

 98تا  85 يسال ها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

کاهش   -1

 آبمنابع  يفيک
  

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

آب و فاضالب 

استان خراسان 

  يجنوب

آب و فاضالب 

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

ش يل عوامل افزايش و تحليپا

 ينيرزميترات در منابع آب زين

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

کاهش   -1

 منابع آب يفيک
 تراتيش نيپا

ه يته

 دستورالعمل

12 

آب و فاضالب 

استان خراسان 

 يرضو

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 يخراسان رضو

و  يل خوردگيپتانس يبررس

شهر  يمنابع آب يرسوبگذار

 بجستان 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک
   يمنابع اب يو رسوبگذار يخوردگ يبررس

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

آب و فاضالب 

استان خراسان 

 يرضو

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 يخراسان رضو

ه خانه ير تصفيتاث يبررس

ت يفيشابور بر کيفاضالب شهر ن

م يحر يکشاورز يچاه ها

 ه خانهيتصف

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

ه خانه فاضالب  بر يتصف ير خروجيتاث 

ه يم تصفيحر يکشاورز يت چاه هايفيک

 خانه

ه يته

 دستورالعمل

14 

آب و فاضالب 

ستان و ياستان س

 بلوچستان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

ستان و يس

 بلوچستان

 ينده هايروش حذف آال يبررس

جاد کننده طعم يا يو معدن يآل

 يدنيآشامو بو نامطلوب  در آب 

 –نانو  يبا استفاده از فناور

کلو يس يمريوپليب يغشا

 يتيکامپوز ين و غشايدکستر

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

 يحذف طعم وبو يبرا يافتن روشهاي

 يدنينامطلوب آب آشام

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

د ياتر بالک آم يمر پليکوپل

PEBA 

15 

آب و فاضالب 

ستان و ياستان س

 بلوچستان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

ستان و يس

 بلوچستان

 يراه ها يو اقتصاد يفن يبررس

ت  آب يفيمقابله با کاهش ک

نه يمه ها و ارائه گزيچاه ن

 تيفيمناسب جهت ارتقاء ک

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

 و فناوري کشور در

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

ت آب چاه يفيارتقاء ک ين راهکارهاييتع

 مه هاين

ارائه راه حل 

 مشکل

16 

آب و فاضالب 

ستان و ياستان س

 بلوچستان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

ستان و يس

 بلوچستان

 يعلم يو بررس يفيمطالعه ک

با عمق  يآبخوانها يآلودگ

 ين و ارائه راهکارهاييآبرفت پا

قصر  يرفع آن )مطالعه مورد

 قند (

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

آبخوانها با آبرفت  يل آلودگين دالييتع

 رفع آن ين راهکارهايين وتعييپا

ارائه راه حل 

 مشکل

17 

آب و فاضالب 

ستان و ياستان س

 بلوچستان

 آب و فاضالب

استان  يشهر

ستان و يس

 بلوچستان

و اندرکنش  يفيک يبررس

 يمه ها و بررسيمخازن چاه ن

 يدر زمانها ياثرات ورود

 مختلف 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

مه ها ير متقابل مخازن چاه نيدرک تاث

در آنها ره شده يت آب ذخيفيک يبررو

ارتقاء  يبرا ييدا کردن راه حلهايبمنظور پ

 مه هايآب چاه ن يفيک

 ارائه مدل 

18 
آب و فاضالب 

 استان کرمان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 کرمان

و  يندگيآال يمطالعه و بررس

رات کوتاه مدت و دراز مدت يتاث

مورد استفاده  يسموم کشاورز

در محدوده  يزراع يدر اراض

 ين الگوييو تع ن آبيمنابع تام

پروژه 

 يپژوهش

طرح کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 ورود  -2

ندها و يآال

ن يفلزات سنگ

 به منابع آب

سموم مناسب و با  يست کاربردين لييتع

 يزراع يحداقل ضرر متناسب با گونه ها

ن يک استان و تدويپرمحصول و استراتژ

استاندارد قابل قبول جهت استفاده مناسب 

ارائه راه حل 

 مشکل



 16                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

انواع  يو معرف يمناسب سمپاش

سموم کم ضررتر )مطالعه 

 استان کرمان( يمورد

در  يکشاورز ياراض ياز سموم برا يو حداقل

 محدوه منابع آب

19 
آب و فاضالب 

 استان کرمان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 کرمان

پايش و شناسايي خطرات بالقوه 

کيفي منابع تامين آب شرب 

 شهر کرمان و ارايه راهکار

پروژه 

 يپژوهش

طرح کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

تحت تملک شرکت  يجامع منابع آب يبررس

 يه جداول مرتبط با خطرات بالقوه کمي، ته

 ين راهکارهايمنابع و تدو يفيو ک

انه از منابع جهت يرانه و صرفه جويشگيپ

 دار آب شربين پايتام

 ارائه مدل 

20 
آب و فاضالب 

 استان کرمانشاه

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 کرمانشاه

موجود  يمنابع آب يفيبهبود ک

در شهر کرمانشاه جهت رفع 

 تنش در آب شرب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

فناوري کشور در و 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک
 ت آب شربيفيش کيافزا

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

آب و فاضالب 

 ردستانکاستان 

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 ردستانک

ان بار سموم ياثرات ز يبررس

شهر  يدر منابع آب يکشاورز

 قروه

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 آبزمينه 

کاهش     -1

 منابع آب يفيک

ارائه راه حل و دستورالعمل مناسب جهت 

وسموم  به منابع  ياز ورود آلودگ يريجلو گ

 قروه يآب

ه يته

 دستورالعمل

22 

آب و فاضالب 

 استان گلستان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 گلستان

جاد بو و ارائه يعوامل ا ييشناسا

ن يراهکار حذف آن در منبع تام

شهر  يمر مال ساريا يروستا

 ديگن

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

کاهش   -1

 منابع آب يفيک
 حذف بو يراهکارها ييشناسا

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

23 

آب و فاضالب 

 استان مازندران

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 مازندران

تعيين منشاء بو، طعم و کدورت 

تأمين آب استان برخي از منابع 

و ارائه راه حل مناسب « چاه»

فني، اقتصادي و عملي در 

 حذف آن در مقياس واقعي

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

ن ين منشاء بو،طعم و کدورت منابع تامييتع

نعيين -ياس واقعيو ارائه راه حل در مق

تحت فشار موجود  يفيلترهاميزان کارايي 

در حذف آهن، منگنز، نيترات ، فسفات و 

تعيين ميزان تأثير ويژگي -رهيکدورت وغ

هاي فيلتر )از لحاظ نوع بستر،اندازه ماسه و 

ارتفاع و تعدادبستر فيلتر( در حذف آهن، 

ارائه -منگنز،نيترات، فسفات و کدورت 

روشهاي موثر براي کاهش و يا حذف 

به نوع آن بر اساس منابع  آلودگي با توجه

-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

 ياجرا

 لوتيپا

24 

آب و فاضالب 

 استان مازندران

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 مازندران

ه يل اليروند تشک يبررس

لم در شبکه يوفيب يکروبيم

نور و  يع آب شرب شهر هايتوز

 يان و ارائه راهکارهايرو

 يرانه و اصالحيشگيپ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

بوده که  ييازموادغذا يغن يلم ها منبعيوفيب

 و يط آبيدرمح يباتوجه به وجودامالح کاف

ژه يها بوينده رشد باکتريرعوامل فزايسا

آب  يکروبيت ميفيک ،هتروتروف يهايباکتر

 يتيرنموده وموجبات نارضاييدستخوش تغ را

 يشهرساحل اورد.يان رافراهم ميمشتر

که ازلحاظ  يمنابع آب ينوردارا يبايوز

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

ت يابلبصورت بالقوه ق يکروبيت ميفيک

 يسات آبرسانيلم درتاسيوفيل بيتشک

روند  يبرا يراداشته وبعنوان شهرانتخاب

لم خطوط انتقال شبکه يوفيب يريشکل گ

نگ يوفوليده بيند مقابله با پديع وفرايتوز

 يلوت مناطق غربيشنهادشده تابعنوان پايراپ

ن خصوص يدرا يمهم واساس ياستان گام

 م.يداشته باش

25 

آب و فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 همدان

د در يحذف سولف يبررس

سوپرناتانت و هاضم  يواحدها

تصفيه خانه  يهواز يب يها

فاضالب همدان باتوجه به 

ت يفيروگاه با کين آب نيتام

 يمورد نظر و ارائه راهکارها

 يوکاربرد ياقتصاد

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 هيعلوم پا

دستيابي     -2

به دانش و 

فناوري نوين 

جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد 

تصفيه خانه 

 هاي فاضالب
 کشور

سوپرناتانت  يد در واحدهايحذف سولف 

ن يباتوجه به تام يهواز يب يوهاضم ها

ت مورد نظر و ارائه يفيروگاه با کيپساب ن

 يوکاربرد ياقتصاد يراهکارها

ارائه راه حل 

 مشکل

26 

آب و فاضالب 

 رازيش

آب و فاضالب 

 رازيش

علل و عوامل کاهش  يبررس

 يت آبخوان هايفيو ک يآبده

راز و ين آب شرب شيمنابع تام

: يارائه راهکار )مطالعه مورد

کاهش     -1

منابع  يفيک

 آب

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يپژوهشپروژه 

ن بخش ي، تاميش کدورت، کاهش آبدهيافزا

راز، نفوذ آب از آبرفت ياز آب شرب ش يبزرگ

، يد شهرداريجد يجاد طرح هايبه آهک، ا

ت،  نفوذ آب يش ظرفيل افزايپتانس يبررس

م و احتمال ير اقليياچه نمک، تغيشور در

ارائه راه حل 

 مشکل



    19                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

و  ي، سعديباباکوه يآبخوان ها

 نصرآباد(

زان برداشت مجاز در ي، ميکاهش بارندگ

 يان هاآبخو يو خشکسال يترسال يسالها

 و نصرآباد ي، سعديباباکوه

27 

آب و فاضالب 

 کاشان

آب و فاضالب 

 کاشان

 يش پارامترهايو پا  يابيارز

خاص در مخازن آب  يفيک

 شرب شهر کاشان

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه سالمت و 

 ايمني غذايي

 ورود  -2

ندها و يآال

ن يفلزات سنگ

 به منابع آب

ر يو غ ييسک سرطانزايمشخص نمودن ر

 در مخازن  ييسرطانزا

ارائه راه حل 

 مشکل

28 

آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

کاهش  يراهکارها يت بندياولو

رودخانه کشف رود:  يآلودگ

 يريگميتصم يکاربرد روش ها

 ارهيچندمع

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند 

وزارت چشم انداز 

 نيرو

کاهش   -1

 منابع آب يفيک

ن يتر يرودخانه کشف رود به عنوان اصل

مورد  يد محصوالت کشاورزيمنبع آب تول

 يراهکارها يتوجه بوده و ارائه و اجرا

 ين رودخانه ضروريا يمختلف کاهش آلودگ

ن يبا ا يان نامه اين رو با انجام پاياست. از ا

ن يا از يستيروئ بتوان ل يموضوع، انتظار م

مختلف از  يهاتيراهکارها را با توجه به اولو

 نمود. يبندمنظر خبرگان مشخص و دسته

ارائه راه حل 

 مشکل

29 

آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

منشأ  يين غلظت و شناساييتع

نوظهور به  يهاندهيورود آال

ن آب شرب و يمنابع تأم

 شهر مشهد  يديفاضالب تول

پروژه 

 يپژوهش

هاي پژوهشي  اولويت

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ورود     -2

ندها و يآال

ن يفلزات سنگ

 به منابع آب

 يين غلظت و شناساييحضور، تع يبررس .1

 يمنابع ورود

در منابع  EDCs و PPCPS باتيترک

فاضالب  يهاخانههيتصف ن آب شرب ويتأم

 ( شهر مشهديو خروج ي)ورود

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

 ييشناسان غلظت و ييحضور، تع يبررس .2

 و PPCPS باتيترک يمنابع ورود

EDCs  يهارودخانه يرسوبات سطح در 

ن کننده آب شرب شهر يبه سدها تأم يمنته

 مشهد

 ماندهيباق يستيط زيسک محير يابيارز .3

در آب شرب  EDCs و PPCPs باتيترک

 مشهد شهر

30 

آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

 يکيولوژيعوامل ب ييشناسا

موجود در آب با استفاده از 

ر و يپردازش تصو يهاروش

 نيماش يريادگي

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ن يپائ -12

  ييکارا بودن
 يند هايفرآ

ه خانه يتصف

 آب و يها
 فاضالب

 يکيولوژيعوامل ب يه بانک اطالعاتيته

شتر بر منابع آب يد بيموجود در آب با تأک

 شهر مقدس مشهد

-bioimage يهاروش يبررس

informatics ها در ت کاربرد آنيو قابل

ر يدر تصاو يکيولوژيعوامل ب ييشناسا

 يکروسکوپيم

 يکيولوژيب يص عوامليافزار تشختوسعه نرم

ر يموجود در آب با استفاده از تصاو

 يکروسکوپيم

ص و يجاد سامانه برخط تشخيا يسنجامکان

 يساز يبوم

 يفناور



    21                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظاراهداف و نتايج 

استفاده  يبرا يکيولوژين تراکم عوامل بييعت

 آب يهاخانههيدر تصف

 

 

 

 محور منابع آب-1

 مدل سازي، تغذيه مصنوعي و شناسايي منابع   1-4

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار

1 

آب و فاضالب استان 

 يمرکز

 ييآب و فاضالب روستا

 ياستان مرکز

استحصال آب  يروشها يابيارز

نه با يباران و انتخاب روش به

ت يريجهت مد يمداخله دانش بوم

ن آب در مناطق يها و تام يبارندگ

 يخشک استان مرکز

پروژه 

 يپژوهش

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

آموزش و شوراي 

 پژوهش وزارت نيرو

 يفيک کاهش  -1

 منابع آب

 کنيکه تکبرآن است  يد زيادکتا.

جمع آوري آب بعنوان بخشي از 

ه به منظور کطرحهاي بزرگ 

طراحي  کمنابع آب و خا تلفيق

شده اند، در نظـر گرفتـه شود و 

 ليه ابعاد و ديدگاهکهمچنين 
شاورزي، اقتصادي و کهاي فني، 

بنيادي منظور  اجتماعي و اهداف

  .شوند

 ارائه مدل 

2 

آب و فاضالب استان 

 البرز

 يآب و فاضالب شهر

 استان البرز

علل  يو مستندساز يابيشه ير

ه يع آب و تهيحوادث شبکه توز

اثرات   يابينقشه تراکم حوادث با ارز

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

ش بهره يت وافزا يبهبود وضع

 وکاهش حوادث يور
 ارائه مدل 
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار

 يآن  بر بهره بردار ياقتصاد

 ( ي)مطالعات مورد

آب و  يها

 فاضالب

 

 

 

 

 

 

 يمحور انرژ .2

 يريد پذي نو و تجدي هاانرژ 1-2
 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

 آب و فاضالب اهواز  آب و فاضالب اهواز  1

امکان سنجي بهره گيري از انرژي 

هاي نو و تجديدپذير در راستاي 

استقرار مديريت سبز )استفاده از 

ن يزم ي، انرژCHPدروپاور و يه

 (ييگرما

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

زمينه فناوري کشور در 

 انرژي

 يباال مصرف  -9

در  يانرژ

سات آب و يتاس

 فاضالب

ارتقاء توانمندي در توليد برق از 

 انرژ يهاي نو و تجديدپذير و ...

 ياجرا

 لوتيپا

2 
 استانآب و فاضالب 

 کردستان

 ييآب و فاضالب روستا

 استان کردستان

نو و  يها يامکان استفاده از انرژ

پمپاژ  يستگاههاير در ايد پذيتجد

 ييتک روستا يمجتمع ها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

 يمصرف باال  -9

در  يانرژ

سات آب و يتاس

 فاضالب

 يها ين امکان استفاده از انرژييتع

 يستگاههاير در ايد پذينو و تجد

 پمپاژ

 ياجرا

 لوتيپا
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

3 
آب و فاضالب استان 

 يخراسان رضو

 يفاضالب شهرآب و 

 ياستان خراسان رضو

روگاه ين يراه انداز يسنجامکان

 درو پاوريو ه يديخورش

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يمصرف باال  -9

در  يانرژ

سات آب و يتاس

 فاضالب

 د برق يدرو پاور و توليه
 ياجرا

 لوتيپا

4 
آب و فاضالب استان 

 يخراسان شمال

 يو فاضالب شهرآب 

 ياستان خراسان شمال

نگ و يب هوزيعلل تخر يبررس

دان دوار يم يان نشتينگ و جريبلبر

 ستگاه پمپاژيا يالکترو موتور ها 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

 يمصرف باال  -9

در  يانرژ

سات آب و يتاس

 فاضالب

 علل  ييشناسا
ارائه راه حل 

 مشکل

 رازيآب و فاضالب ش رازيآب و فاضالب ش 5

 يو بوم يباد ين هايمطالعه تورب

جهت  يباد ين انرژيتورب يساز

سات شرکت آب و ياستفاده در تاس

 رازيفاضالب ش

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

 يمصرف باال  -9

در  يانرژ

سات آب و يتاس

 فاضالب

اد و يز ينه هايبا هز ين انرژيتام

 ر قابل برگشتيغ

 يساز يبوم

 يفناور

 

 يمحور انرژ-2

 ينه سازيبه  2-2
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

1 
آب و فاضالب 

 نياستان قزو

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 نيقزو

ک يتم يالگور ياده سازيو پ يطراح

 ينه سازيستم کنترل جهت بهيس

در  ينه مصرف انرژيو کاهش هز

 سات انتقال آبيتاس

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

در  يانرژ يباال مصرف  -9

 سات آب و فاضالبيتاس
 ينه مصرف انرژيکاهش هز

ه ساخت نمون

 محصول

2 
آب و فاضالب 

 استان هرمزگان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 هرمزگان

هوشمند  يستم هايس يطراح

بر  يت مصرف انرژيريکنترل و مد

 ارزش  يمهندس يمبنا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

در  يانرژ يمصرف باال  -9

 سات آب و فاضالبيتاس

و کاهش و  يانرژت مصرف يريمد

 يصرفه اقتصاد

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب 

 لياستان اردب

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 لياردب

 يو اقتصاد يفن يامکان سنج

نورتر )کنترل دور يا ينيگزيجا

 يالکتروموتور( با مخازن هوائ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه انرژي

در  يانرژ يباالمصرف   -9

 سات آب و فاضالبيتاس

ل ينسبت به تبد يريم گيتصم

ن فشار آب در يت تاميوضع

هموار و بدون عوارض  يشهرها

 يسح

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب 

 استان لرستان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 لرستان

ن توان يتام يساعت يزيبرنامه ر

پمپاژ آب و شبکه  يستگاههايا

 يها ياستفاده از انرژع  با يتوز

ر با در نطر گرفتن اثر يد پذيتجد

 منابع ينينامع

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

در  يانرژ يمصرف باال  -9

 سات آب و فاضالبيتاس

 يمناسب برا يساعت يزيبرنامه ر

ن توان يداشتن مداوم برق و تام

پمپاژآب  يستگاههايالزم جهت ا

 ين راه براياز مناسب تر يکي

نه به يالزم وبه يخدمات رسان

 يباشد. لذا با بررس ين ميمشترک

برق و  يو به حداقل رساندن قطع

توان الزم در ساعات مختلف و 

از وارد مدار شدن و يدرصورت ن

 ردن استاندايتدو
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

نو  يد انرژياستفاده از منابع تول

دا ين مهم دست پيتوان به ا يم

 نمود.

5 
آب و فاضالب 

 ياستان مرکز

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 يمرکز

 ياستفاده از لوله جدارفلز يبررس

ن ارت يآب به منظور تام يچاه ها

و  يفن  يو امکان سنج يکيالکتر

 يستمهاياستفاده از س ياقتصاد

EDS س شارژ يکال دي)الکتر

ن چاه ارت يگزيجا يستم( برايس

 سات  يزات و تاسيدر تجه

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه انرژي

در  يانرژ يمصرف باال  -9

 سات آب و فاضالبيتاس

ش از يب يبا توجه به سرقت ها

 يکيارت الکتر يم هايش سيپ

ن عدم يآب و همچن يچاهها

فوق پس  يمناسب چاهها ييکارا

ن ياز احداث آنها در ا ياز مدت

 يبه  بررسم تا يپروژه بر آن هست

 يامکان استفاده از لوله جدارفلز

ن يآب به منظور تام يچاه ها

ن امکان يو همچن  يکيارت الکتر

استفاده  يو اقتصاد يفن  يسنج

کال ي)الکتر EDS يستمهاياز س

ن يگزيجا يستم( برايسشارژ سيد

سات  يزات و تاسيچاه ارت در تجه

 م .يبپرداز

 لوتيپا ياجرا

 

 يمحور انرژ-2

 يانرژ يمميزت مصرف و يريمد   2-3



 26                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل

اهداف و نتايج مورد 

 انتظار
 ييمحصول نها

1 
آب و فاضالب استان 

 تهران

آب و فاضالب 

 استان تهران يشهر

از نظر  يحرارت يکپارچه انرژيل يتحل

 يحرارت يدر مصرف انرژ ييصرفه جو

 يمصرف انرژ يگلوگاه ها ييو شناسا

ه و شبکه ين، تصفيسات تاميدر تاس

 ع آب يتوز

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 انرژي

 مصرف  -9

 يانرژ يباال

سات يدر تاس

 آب و فاضالب

مصرف  ينه سازيبه

 يحرارت يانرژ
 ارائه راه حل مشکل

 آب و فاضالب تصفيهمحور  .3

 بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها 1-3
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد

1 

آب و فاضالب استان 

 البرز

 يآب و فاضالب شهر

 استان البرز

لم ها يوفيل بيعلل تشک يبررس

ع آب، نحوه يتوز يدرشبکه ها

 يها يش باکتريو پا يشناسائ

 ل دهنده و راهکار مقابلهيتشک

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 منابع آب يفيک کاهش  -1
 يت در برنامه هايبهبود وضع

 ت خدماتيفيش رو وارتقا کيپ
 ارائه راه حل مشکل

2 

آب و فاضالب استان 

  يخراسان جنوب

 يآب و فاضالب شهر

  ياستان خراسان جنوب

 يزان بهره برداريرات ميتأث يبررس

از انشعابات فاضالب  يو نوع کاربر

ه يبه تصف يت فاضالب وروديفيبر ک

شهر  يخانه فاضالب )مطالعه مورد

 رجند(يب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

در زمينه فناوري کشور 

 آب

 يديلجن تول يباال حجم  -7

آب و  يه خانه هايدرتصف

 فاضالب

انشعابات  ينوع کاربر يبررس

ت فاضالب يفيفاضالب بر ک

 ه خانه فاضالبيبه تصف يورود

 ه دستورالعمليته

 

 

 و فاضالب آب تصفيهمحور -3

 نديو ارتقاء فرآ يساز بهينه    2-3
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 قيعنوان تحق

نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

1 
آب و فاضالب 

 استان اردبيل

آب و فاضالب 

روستايي استان 

 اردبيل

بررسي کارايي و ارائه راهکار مناسب 

براي بهينه سازي  خروجي تصفيه خانه 

 فاضالب قره تپه شهرستان نير

پروژه 

 پژوهشي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

  کارايي پائين بودن -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالب آب و

 ارتقاء کارايي تصفيه خانه فاضالب
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب 

 استان تهران

آب و فاضالب 

روستايي استان 

 تهران

بررسي و ارزيابي زيست محيطي 

ضرورت احداث تصفيه خانه هاي 

فاضالب روستايي در حوضه سد ماملو و 

 لتيان 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و     

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

 زينه ها و افزايش بهره بريکاهش ه
ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب 

 استان اصفهان

آب و فاضالب 

شهري استان 

 اصفهان

 تعريف شاخص کيفيت آب خاکستري 
پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

استفاده از لجن و  عدم  -8

 پساب در کشاورزي

جهت  طبقه بندي آب خاکستري

 کاربري هاي مختلف

تهيه 

 دستورالعمل

4 
آب و فاضالب 

 استان اصفهان

آب و فاضالب 

شهري استان 

 اصفهان

ساخت و اجراي مدل تصفيه خانه آب از 

ورودي تا خروجي با در نظر گرفتن کليه 

مراحل فرايندي، تجهيزات و 

 زيرتجهيزات

پايان  

نامه 

دانشجوي

 ي

اولويت هاي پژوهشي و 

در زمينه فناوري کشور 

 آب

شبکه  عدم هوشمندي -10

 هاي آب و فاضالب

ارتقاء سطح کيفي سالمت آب 

 شرب

تهيه 

 دستورالعمل

5 

آب و فاضالب 

استان 

 آذربايجان غربي

آب و فاضالب 

شهري استان 

 آذربايجان غربي

بررسي استفاده از بستر مدياي شناور در 

خروجي تصفيه خانه فاضالب با فرايند 

)مطالعه موردي الگونهاي هوادهي 

 تصفيه خانه مهاباد(

پروژه 

 پژوهشي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

  کارايي پائين بودن -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالب آب و

افزايش راندمان تصفيه خانه و ارتقا 

 کيفيت پساب خروجي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 قيعنوان تحق

نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

6 
آب و فاضالب 

 استان گلستان

آب و فاضالب 

استان شهري 

 گلستان

ارائه روشهاي کاربردي جهت بهينه 

سازي مصرف مواد منعقد کننده و 

کمک منعقد کننده در تصفيه خانه آب 

 ناهارخوران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

  کارايي پائين بودن -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالب آب و

نرخ مصرف با توجه به باال بودن 

مواد منعقد کننده نتيجه کار ارائه 

راهکار جهت کاهش اين مواد مي 

 باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب 

 استان لرستان

آب و فاضالب 

شهري استان 

 لرستان

طراحي و بهينه سازي يک روش 

مولکولي و بيوشيميايي جهت شناسايي 

 کليفرم ها

پايان  

نامه 

دانشجوي

 ي

پژوهشي و اولويت هاي 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

  کارايي پائين بودن -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالب آب و

 E-Coliدر حال حاضر شناسايي 

ساعت  72در آب آشاميدن حدود 

زمان مي برد. لذا اين موضوع با 

هدف کاهش زمان شناسايي 

 باکتري مذکور تعريف گرديد.

 اجراي پايلوت

8 
آب و فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب 

شهري استان 

 همدان

بررسي پتانسيل تشکيل مواد آلي در 

تصفيه خانه هاي آب داراي سيستم 

تصفيه خانه  -پولساتور)مطالعه موردي

 شهيد بهشتي همدان(

پايان نامه 

دانشجوي

 ي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون علوم 

 پايه

دستيابي به دانش و     -4

بهبود  فناوري نوين براي

عملکرد و افزايش طول عمر 

 شرب چاه هاي آب

بررسي پتانسيل تشکيل مواد آلي 

در تصفيه خانه هاي آب داراي 

 سيستم پولساتور

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب 

 شيراز

آب و فاضالب 

 شيراز

طرح جامع مديريت سوپرناتانتها در 

شيراز و  1تصفيه خانه فاضالب شماره 

 مقياس نيمه صنعتيتصفيه آن در 

12- 

پائين 

 بودن
  کارايي
فرآيند 

هاي 

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
 پروژه پژوهشي

با توجه به ماهيت خاص سوپرناتانت 

ها )غلظت باالي نيتروژن و فسفر و 

محلول(  CODموادمعلق و 

بازچرخاني بدون پيش تصفيه آنها 

به باالدست سيستم تصفيه، به 

فرآيند بيولوژيکي آسيب قابل 

 اجراي پايلوت
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 قيعنوان تحق

نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

تصفيه 

خانه هاي 

 آب و
 فاضالب

توجهي مي زند و باعث ايجاد پديده 

هايي چون بالکينگ و فومينگ و 

 رايزينگ خواهد گرديد.

10 
آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

ارزيابي ذرات مخروط کاج در فيلتر 

( به منظور HRFدرشت دانه افقي )

حذف کدورت و ذرات معلق پساب 

 خروجي از تصفيه خانه فاضالب

پايان  

نامه 

دانشجوي

 ي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

  کارايي پائين بودن -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالب آب و

هدف از انجام تحقيق پيشرو  

بررسي اثر جنس دانه بندي 

يت تصفيه پساب مي باشد.  برکيف

آنچه در اين تحقيق به عنوان 

شاخص مورد بررسي قرار خواهد 

و  TSSگرفت, مقادير کدورت, 

COD باشد جنس مورد نظر مي

در اين تحقيق مخروط کاج مي 

باشد. با توجه با اينکه پيش از اين 

همين تحقيق با استفاده از دانه 

بندي با جنس شن درشت دانه 

ت, ميتوان نتايج را انجام شده اس

 مورد بررسي قرار داد.

 اجراي پايلوت

11 
آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

استفاده از مواد بازيافتي جهت 

فيلتراسيون پساب خروجي از 

 هاي فاضالبخانهتصفيه

پروژه 

 پژوهشي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

  کارايي پائين بودن -12

خانه هاي فرآيند هاي تصفيه 

 فاضالب آب و

استفاده از مواد بازيافتي و کاهش 

 هزينه ها در بهره برداري،

افزايش کيفيت پساب خروجي در 

 عين حال راحت شدن بهره برداري

 اجراي پايلوت
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 قيعنوان تحق

نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

استفاده از دانش بومي و تجهيزات 

 داخلي بدون نياز به هزينه جانبي

12 
آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

دانش فني بومي سازي تکنولوژي تدوين 

ساخت غشا سراميکي سيليکون کاربيد 

جهت کاهش کدورت انواع آب هاي 

 نامتعارف در مقياس پايلوت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

  کارايي پائين بودن -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالب آب و

تصادي و قابليت توليد ارزش فني، اق

اجتماعي حاصل از اجراي پروژه با 

 ساخت غشاهاي سيليکون کاربيد

صرفه جويي، افزايش توليد و 

وري در کشور از طريق عدم بهره

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

ستفاده از منابع داخلي و امکان ا

صادرات با استفاده از مواد شيمايي 

داخلي و توليد غشا گرانقيمت 

 سيليکون کاربيد جهت صادرات

رفع مشکالت بهداشتي و 

محيطي با جلوگيري از زيست

مصرف مواد شيمايي مختلف در 

فرآيند پيش تصفيه اب دريا و 

 اجراي پايلوت
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 عنوان شرکت فيرد
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 قيعنوان تحق

نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

تصفيه پساب ها و حفظ محيط 

 ليکون کاربيدزيست با غشاهاي س

13 
آب و فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب 

 مشهد

تعيين ضرايب بيوسينيتيک فرآيند لجن 

/ مطالعه موردي:  MLEفعال به روش 

 مشهد 4خانه فاضالب شماره تصفيه

پروژه 

 پژوهشي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

  کارايي پائين بودن -12

هاي فرآيند هاي تصفيه خانه 

 فاضالب آب و

تعيين پارامترهاي بيوسينتيک به 

منظور طراحي و بهره برداري بهينه 

سيستم تصفيه فاضالب شهري 

ميباشد. متغيرهاي تحقيق براي 

محاسبه ضرايب بازده سلولي، مرگ 

و مير، نيمه اشباع، ورشد حداکثر 

ميکروارگانيسم ها در فرآيند لجن 

 فعال

تهيه 

 دستورالعمل

 

 

 آب و فاضالب تصفيهمحور-3

 پساب و لجن و استفاده از آنها   3-3
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد

1 
آب و فاضالب استان 

 چهارمحال و بختياري

 يآب و فاضالب شهر

استان چهارمحال و 

 بختياري

در  يديلجن مازاد تول يبررس

فاضالب  يه خانه هايتصف

ن نوع لجن يياستان و تع

لجن مازاد( و  ي)کالس بند

الزم جهت  يه استاندارد هايته

استفاده مجدد از لجن مازاد 

 يه خانه هايدر تصف يديتول

پروژه 

 يپژوهش

ي سند چشم راهبردها

 انداز وزارت نيرو

استفاده از  عدم  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

  
ه يته

 دستورالعمل
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لجن فعال  يفاضالب )روش ها

 ( يو هواده

2 
آب و فاضالب استان 

  يخراسان جنوب

 يآب و فاضالب شهر

  ياستان خراسان جنوب

استفاده مجدد  يل اقتصاديتحل

( در ياز آب )آب خاکستر

شهر  يادار-ياماکن مسکون

 رجنديب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

استفاده از  عدم  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

استفاده از آب  يل اقتصاديتحل

 يخاکستر

ه يته

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب استان 

 ستان و بلوچستانيس

 يآب و فاضالب شهر

ستان و ياستان س

 بلوچستان

ن يرياستفاده از پساب آب ش

کشت  ي( برا R.O) کن

  ياهان و درختان مناسب برايگ

اهان يا گيو  يسبز شهر يفضا

ر دراز مدت يتاث يد و بررسيمف

 آن بر خاک

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

پساب  مشکل دفع  -6

 ن کن هايريآب ش
 ROحل مشکل دفع پساب 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب استان 

 ستان و بلوچستانيس

 يآب و فاضالب شهر

ستان و ياستان س

 بلوچستان

ن ينو يروشها يبررس

 يت و فرآوريتثب يکيولوژيب

ه خانه فاضالب يلجن خام تصف

ه خانه يتصف يمطالعه مورد-

 زاهدان

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

لجن  يباال حجم  -7

ه خانه يدرتصف يديتول

 آب و فاضالب يها

 ه خانه فاضالبيکاهش حجم لجن تصف
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب استان قم 5
 يآب و فاضالب شهر

 استان قم

ه خانه ير پساب تصفيتاث يبررس

ست و يط زيفاضالب قم بر مح

 مصارف آن

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

استفاده از  عدم  -8

پساب در  و لجن

 يکشاورز

با يک طرح مطالعاتي و نمونه برداري از 

آبهاي زيرزميني بعد از تصفيه خانه 

ارائه راه حل 

 مشکل
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فاضالب مي توان تاثير پساب را بررسي 

 نمود و راهکارهاي الزمه را ارائه نمود

 آب و فاضالب استان قم 6
 يآب و فاضالب شهر

 استان قم

ه ماده لخته يته يساز يبوم

لجن فاضالب توسط  يساز

 شرکت آبفا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

لجن  يباال حجم  -7

ه خانه يدرتصف يديتول

 آب و فاضالب يها

ن است که جهت لخته سازي و يهدف ا

ته نشيني لجن فاضالب مواد منعقد 

در داخل کشور و توسط  يکننده خارج

داخلي و با شرکت هاي دانش بنيان 

 حمايت شرکت آبفا انجام شود .

 يساز يبوم

 يفناور

 آب و فاضالب استان قم 7
 يآب و فاضالب شهر

 استان قم

 ينيگزيجا يبررسي روشها

آب شرب در  يپساب به جا

 صنايع استان قم

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

استفاده از  عدم  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

با اجراي اين طرح مي توان عالوه بر 

کاهش برداشت آب هاي زيرزميني و 

بروز مشکالت آنها صرفه جويي هايي در 

 اين زمينه داشته باشيم

 ن استاندارديتدو

8 
آب و فاضالب استان 

 راحمديه و بويلويکهگ

 يآب و فاضالب شهر

ه و يلوياستان کهگ

 راحمديبو

ن يتدو يو امکان سنج يبررس

د يتول يفناور يدانش فن

از لجن مازاد  يستيک زيپالست

فاضالب  يه خانه هايتصف

مواد  يکيولوژيمجهز به حذف ب

  يمغذ

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

لجن  يباال حجم  -7

ه خانه يدرتصف يديتول

 آب و فاضالب يها

د يتول يفناور ين دانش فنيتدو

ه ياز لجن مازاد تصف يستيک زيپالست

فاضالب مجهز به حذف  يخانه ها

  يمواد مغذ يکيولوژيب

 لوتيپا ياجرا

9 

آب و فاضالب استان 

 النيگ

 يآب و فاضالب شهر

 النياستان گ

 يين گندزدايروش نو يبررس

ه خانه يتصف يپساب خروج

 uvبا استفاده از المپ  يانزل

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ندها و يآال ورود  -2

ن به منابع يفلزات سنگ

 آب

 ارائه مدل  ه ين جهت تصفينو ياستفاده از روش ها
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د يست اکسيتوأم با فوتوکاتال

 رس /يرو

10 

آب و فاضالب استان 

 النيگ

 يآب و فاضالب شهر

 النياستان گ

ا يحذف  يروش ها يبررس

وم و ينياستفاده مجدد از آلوم

ه يموجود در لجن تصف آهن

الن با يخانه بزرگ آب گ

 نينو يکرد روش هايرو

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

لجن  يباال حجم  -7

ه خانه يدرتصف يديتول

 آب و فاضالب يها

ه ين جهت تصفينو ياستفاده از روش ها

 لجن
 ارائه مدل 

11 
 مشهدآب و فاضالب  آب و فاضالب مشهد

 ير استفاده از لجن فراوريتاث

سه با کاربرد يشده در مقا

در  يوانيو ح ييايميش يکودها

با آب و پساب بر  ياريآب

و  يمحصول ذرت علوفه ا

ات خاک/ يخصوص يبرخ

خانه هي: تصفيمطالعه مورد

 موريفاضالب الت

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ه از استفاد عدم  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

اثرات استفاده از لجن  يابيو ارز يبررس

 يهايه فاضالب در کاربريحاصل از تصف

 به عنوان کود يکشاورز

 لوتيپا ياجرا

12 
 آب و فاضالب مشهد آب و فاضالب مشهد

د يکاهش تول يارائه راهکارها

ند لجن يدر فرآ يکيولوژيلجن ب

: يفعال/ مطالعه مورد

 4فاضالب شماره  خانههيتصف

 مشهد

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

لجن  يحجم باال    -7

ه خانه يدرتصف يديتول

 آب و فاضالب يها

د يدر تول يکيزيوفيعوامل ب ييشناسا

 ند لجن فعاليلجن در فرآ

د يمتداول در کاهش تول يهاارائه روش 

 يو دفع يکيولوژيلجن ب

ن در ينو يهايتکنولوژ يارائه و معرف-

 يو دفع يکيولوژيد لجن بيکاهش تول

ارائه راه حل 

 مشکل
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ک از يهر ياجرا ياقتصاد يابيارز- 

 يد لجن مازاد و دفعيتول يهاروش

 محورتصفيه آب و فاضالب-3

 فاضالب هيتصف يعيطبفناوري هاي   4-3

 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد

1 

آب و فاضالب استان 

 چهارمحال و بختياري

 يآب و فاضالب شهر

استان چهارمحال و 

 بختياري

امکان بهبود  يبررس

 يت پساب خروجيفيک

ه خانه فاضالب با يتصف

اهان )مطالعه ياستفاده از گ

ه خانه يتصف يمورد

 سامان(فاضالب 

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

  ييبودن کارا نيپائ -12

ه خانه يتصف يند هايفرآ

 آب و فاضالب يها

  
ارائه راه حل 

 مشکل

2 

آب و فاضالب استان 

 کرمانشاه

 يآب و فاضالب شهر

 استان کرمانشاه

زان غلظت و يم يابيارز

نده يبا آال يطيسک محير

نوظهور در فاضالب  يها

ه شده يخام و تصف

پاوه، اسالم آباد  يشهرها

ن و يريغرب و قصر ش

ستم يس ييسه کارايمقا

 يلجن فعال با هواده يها

ت و يگسترده، برکه تثب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 يديلجن تول يباال حجم  -7

آب و  يه خانه هايدرتصف

 فاضالب

فاضالب  يانگل يت آلودگيوضع يبررس

 ت آنيخام درتثب يخام نقش برکه ها

ارائه راه حل 

 مشکل
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در حذف  يزار مصنوعين

 باتيترک

 
 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضالب  5-3

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

1 
آب و فاضالب استان 

 بوشهر

 يآب و فاضالب شهر

 استان بوشهر

د يساخت انواع جد

 يکيسرام يوزرهايفيد

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بودن  نيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

آب و  يها

 فاضالب

سات موجود در يتاس ييش کارآيافزا

ق يه خانه آب و فاضالب از طريتصف

 نه کمتريمناسب تر و با هز يهواده

ساخت 

نمونه 

 محصول

2 
آب و فاضالب استان 

 بوشهر

 يآب و فاضالب شهر

 استان بوشهر

 يکيسرام يلترهايساخت ف

siبستر  c  و کاربرد آنها

 ه آب و فاضالبيدر تصف

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

آب و  يه خانه هايتصف ييش کارايافزا

 فاضالب

ساخت 

نمونه 

 محصول
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

3 
آب و فاضالب استان 

 يخراسان رضو

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 يخراسان رضو

حذف نيترات در مقياس 

صنعتي با استفاده از روش 

الکتروکواگوالسيون از 

منابع آبي در مناطق 

 روستايي

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ندها يآال ورود  -2

ن يو فلزات سنگ

 به منابع آب

جاد شده با استفاده يا يها يحذف آلودگ

و  ياس صنعتيستم در مقين سياز ا

ترات و يزان حذف نيبه حداکثر م يابيدست

 ستميش راندمان سيافزا

ساخت 

نمونه 

 محصول

4 
آب و فاضالب استان 

 لياردب

آب و فاضالب 

 لياستان اردب ييروستا

ن يو ارائه مناسب تر يبررس

و دفع  يستم جمع آوريس

فاضالب در  يبهداشت

واقع شده بر  يروستاها

و فاقد امکان  يبستر سنگ

 يجذب ياستفاده از چاهها

 فاضالب

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 يعدم اجرا-13

 يهاطرح نهيبه

 آب و فاضالب

ستم جمع ين سيو ارائه مناسب تر يبررس

 فاضالب در روستاها يو دفع بهداشت يآور
 ارائه مدل 

5 
آب و فاضالب استان 

 خوزستان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 خوزستان

استفاده از نانو  يبررس

جهت حذف گوگرد  يفناور

 از آب 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ندها يآال ورود  -2

ن يو فلزات سنگ

 به منابع آب

ن به يندها و فلزات سنگيحذف ورود آال

 منابع آب
 ارائه مدل 

6 
آب و فاضالب استان 

 همدان

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 همدان

ن ينو يروشها يبررس

متناسب با   ه فاضالبيتصف

و اجتماعات  ييبافت روستا

کوچک استان همدان و 

پروژه 

 يپژوهش

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

دستيابي به     -2

وري دانش و فنا

نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد 

 ه فاضالبين جهت تصفينو يارائه روش
ارائه راه حل 

 مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

نه ينه بهيانتخاب گز

و  يمتناسب با منابع مال

 يبردار الزامات بهره

تصفيه خانه هاي 

 کشور فاضالب

7 
آب و فاضالب استان 

 لياردب

 يآب و فاضالب شهر

 لياستان اردب

 يها يمطالعه حذف آلودگ

فاضالب با استفاده از 

و ساخت  يعات چوبيضا

 لوتيپا

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 يحجم باال  -7

 يديلجن تول

ه خانه يدرتصف

آب و  يها

 فاضالب

د که سهولت اجرا يبريه يافتن طرح هاي

موجود  يداشته و طرح ها يو بهره بردار

 را ارتقاء دهد

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب استان 

 اصفهان

 يشهر آب و فاضالب

 استان اصفهان

 يو امکان سنج يبررس

لترها در ياستفاده از نانوف

 ه خانه آبيتصف

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ندها يآال ورود  -2

ن يو فلزات سنگ

 به منابع آب

 سالمت آب شرب يفيارتقاء سطح ک
ه يته

 دستورالعمل

9 
آب و فاضالب استان 

 اصفهان

 يفاضالب شهر آب و

 استان اصفهان

 يسازه ا يه سازيشب

ق يه خانه آب از طريتصف

 ينرم افزار و ارائه راهکارها

در جهت  يو اصالح يعمل

نان يب اطميبهبود ضر

 سازه ها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

آب و  يها

 فاضالب

 سالمت آب شرب يفيارتقاء سطح ک
ه يته

 دستورالعمل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

10 
آب و فاضالب استان 

 يآذربايجان شرق

 يآب و فاضالب شهر

استان آذربايجان 

 يشرق

 ياستفاده از تکنولوژ ها

در حذف  ين و کاربردينو

ن، ينده ها )فلزات سنگيآال

 و ...( يترات، سختين

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ندها يآال ورود  -2

ن يو فلزات سنگ

 به منابع آب

مت با ي، ارزانقين، کاربردينو يارائه روشها

در  يمه صنعتياس نيت اجرا در مقيقابل

 ه آبيجهت تصف

 ياجرا

 لوتيپا

11 
آب و فاضالب استان 

 چهارمحال و بختياري

 يآب و فاضالب شهر

استان چهارمحال و 

 بختياري

وتلند  يو راه انداز يطراح

 يليه تکميجهت تصف

ه خانه فاضالب يپساب تصف

 شهر فارسان

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 ييکارا -19

و پايين  نامناسب

بودن راندمان 

زات مرتبط يتجه

ه خانه و يتصف  با

سات آب و يتاس

 فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب استان 

 زنجان

 يو فاضالب شهرآب 

 استان زنجان

 ييلوت اجرايپا ياده سازيپ

ه يفوتوراکتور تصف يپروژه 

 يه المپ هايپساب بر پا

ه يناح LEDکم مصرف 

ه خانه يفرابنفش در تصف

 فاضالب زنجان

پروژه 

 يپژوهش

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

 ييکارا -19

 و پايين نامناسب

بودن راندمان 

زات مرتبط يتجه

ه خانه و يتصف  با

سات آب و يتاس

 فاضالب

لوت ين پروژه هدف بر آن است تا پايدر ا

 يشده در فاز اول پروژه در خروج يطراح

 ياده سازيه خانه فاضالب زنجان پيتصف

 يالزم جهت بررس يش هايده و آزمايگرد

ه پساب، انجام يلوت در تصفيپا ييکارآ

ز در يکاهش مصرف کلر نشده و نسبت 

 ين بررسيتست گردد. همچن يابعاد واقع

پروژه انجام  يلوت صنعتيپا يالزم برا

 گردد

 يساز يبوم

 يفناور
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

13 
آب و فاضالب استان 

 سمنان

 يآب و فاضالب شهر

 استان سمنان

از  يريبهره گ يسنجامکان

ت در يپوکلرينسل دوم ه

منابع آب  يضد عفون

 يبر حذف مواد آل يسطح

 يعيطب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يفيکاهش ک  -1

 منابع آب

ت يپوکلريد هيبه نسل جد يابيدست_

زان مصرف مواد يکاهش م_ميسد

نه يکاهش هز_ييايميدر آب ش ييايميش

 ه آبيد و تصفيتول ياقتصاد يها

ساخت 

نمونه 

 محصول

14 
آب و فاضالب استان 

 نيقزو

 يفاضالب شهرآب و 

 نياستان قزو

ت يريمد يامکان سنج

 يه خانه هايهوشمند تصف

ن بر يفاضالب استان قزو

 اينترنت اشيه سامانه ايپا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

ه يتصفارائه روش هوشمند جهت کنترل 

 فاضالب يخانه ها

د نرم يتول 

 افزار

15 
آب و فاضالب استان 

 نيقزو

 يآب و فاضالب شهر

 نياستان قزو

 ير راه حلهايتاث يبررس

ها در يکرو فناورينانوم

ه آب و يتصف يستمهايس

 يفاضالب و بررس

 آن يسکهاير

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 بودنن يپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

ه يارائه روش هوشمند جهت کنترل تصف

 فاضالب يخانه ها

 يساز يبوم

 يفناور

16 
آب و فاضالب استان 

 النيگ

 يآب و فاضالب شهر

 النياستان گ

لوت يپا ينصب و راه انداز

سازه خود هواده  يصنعت

شهر  4 يسات آبيدر تاس

 النياستان گ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يفيکاهش ک  -1

 منابع آب

ت يفيک يه آب و ارتقاينه تصفيکاهش هز

 آب

ساخت 

نمونه 

 محصول
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

17 
آب و فاضالب استان 

 همدان

 يآب و فاضالب شهر

 استان همدان

ر مواد يسا ينيگزيامکان جا

مواد  يمنعقد کننده به جا

 يريدر آبگت يالکترول يپل

 لجن

پروژه 

 يپژوهش

 يو فناور يت پژوهشياولو

 هيون علوم پايسيکم

دستيابي به     -2

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 کشور فاضالب

ر مواد منعقد کننده يسا ينيگزيامکان جا

 يريت در آبگيالکترول يمواد پل يبه جا

 لجن. 

ارائه راه حل 

 مشکل

18 
آب و فاضالب استان 

 همدان

 يآب و فاضالب شهر

 استان همدان

 يدهايحذف اس يبررس

 يچرب در فاضالب ورود

جهت کنترل رشد 

از  يريال و جلوگيسيپارم

نگ همراه با کف يوقوع بالک

 زياد با روش الکتروليز

پروژه 

 يپژوهش

 يو فناور يت پژوهشياولو

 هيون علوم پايسيکم

دستيابي به     -4

فناوري دانش و 

نوين براي بهبود 

عملکرد و افزايش 

طول عمر چاه 

 شرب هاي آب

 يچرب درفاضالب ورود يدهايحذف اس 

 يريال و جلوگيسيجهت کنترل رشد پارم

اد با ينگ همراه با کف زياز وقوع بالک

 زيروش الکترول

ارائه راه حل 

 مشکل

19 
آب و فاضالب استان 

 همدان

 يآب و فاضالب شهر

 استان همدان

 يصاف ييکارا يبررس

 يان افقيدرشت دانه با جر

ند انعقاد در يهمراه با فرآ

تروژن و ين يحذف بار آل

ه خانه يفسفر از پساب تصف

فاضالب الگون 

 ي)مطالعه مورديهواده

 شهر اسدآباد(

ان نامه يپا

 ييدانشجو

 يو فناور يت پژوهشياولو

 هيون علوم پايسيکم

دستيابي به     -2

دانش و فناوري 

جهت ارتقاء  نوين

کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 کشور فاضالب

 يان افقيدرشت دانه با جر يصاف يبررس

 يند انعقاد در حذف بار آليهمراه با فرآ

ه خانه يتروژن و فسفر از پساب تصفين

 ي، مطالعه مورديفاضالب الگون هواده

 -شهر اسدآباد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

20 
آب و فاضالب استان 

 همدان

 يو فاضالب شهرآب 

 استان همدان

ت آب شرب از يفيک يبررس

پر مصرف  يينظر مواد دارو

ک و يآرومات يو موادآل

 حذف آنها يراهکارها

پروژه 

 يپژوهش

 يو فناور يت پژوهشياولو

 هيون علوم پايسيکم

دستيابي به     -4

دانش و فناوري 

نوين براي بهبود 

عملکرد و افزايش 

طول عمر چاه 

 شرب هاي آب

ت آب شرب از نظر مواد يفيک يررسب

ک و يآرومات يپر مصرف و موادآل ييدارو

 حذف آنها يراهکارها

ارائه راه حل 

 مشکل

 رازيآب و فاضالب ش رازيآب و فاضالب ش 21

امکان سنجي تعيين وجود 

اشريشياکوالي از طريق 

پتانسيومتري يا ديگر 

روشهاي شيمي تجزيه و 

 ارايه روش بهينه

پروژه 

 پژوهشي

سند چشم  يراهبرد ها

 رويانداز وزارت ن

 پائين بودن 12-

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

 هاي آب و
 فاضالب

به عنوان مطمئن  ياکالياشرش يباکتر

 يمدفوع يد وجود آلودگيين شاخص تأيتر

روده  يهايماريباشد و بر خطر وجود ب يم

ن ين غلظت اييداللت دارد. لذا، تع يا

نه از يبه يبا استفاده از روشها يباکتر

ار يت بسياز اهم يو اقتصاد يزمان لحاظ

 برخوردار است. ياديز

ه يته

 دستورالعمل

 رازيآب و فاضالب ش رازيآب و فاضالب ش 22

 يهاو مطالعه روش يبررس

مورد استفاده در  ييگندزدا

 يه فاضالب هايتصف

 يشهر

پروژه 

 پژوهشي

سند چشم  يراهبرد ها

 رويانداز وزارت ن

عدم استفاده  -15

گند زداهاي  از

 نسل جديد

 نيدر حال حاضرمتداول تر

مورد استفاده در سراسر جهان،  يگندزدا

ن، آب يبات آن ( گاز کلر، پرکلريکلر و ترک

 يهاژاول ) است. هرچند استفاده از روش

رو به  ير ازن زنيگر نظيد ييگندزدا

د يل توليبه دل ن حاليش است، با ايافزا

 از است که روشين يجانب يفرآورده ها

ه يته

 دستورالعمل
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 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

د يم کلريز سديد همچون الکتروليجد يها

 رد.يمورد مطالعه قرار بگ

 آب و فاضالب مشهد آب و فاضالب مشهد 23

کاربرد همزمان  يبررس

در کاهش  يجلبک و باکتر

فاضالب  يها يزمغذير

 مشهد يشهر

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

ر استفاده همزمان از جلبک و يتأث يبررس

ه فاضالب به يتصف يندهايدر فرآ يباکتر

ند و پساب يفرآ يفيک يمنظور ارتقا

 يديتول

 ياجرا

 لوتيپا

 مشهدآب و فاضالب  آب و فاضالب مشهد 24

آب  يکيولوژيکاهش بار ب

ه خانه يبه تصف يخام ورود

 يله فناوريآب به وس

 کرو نانو حبابيم

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ندها يآال ورود  -2

ن يو فلزات سنگ

 به منابع آب

نانو -کرويامکان استفاده از م يهدف، بررس

کاهش  يژن و ازون برايحباب هوا، اکس

ه يبه تصف يآب ورود يکيولوژيبار ب

ت يفيک ين بررسيآب و همچن يهاخانه

ه شده است. از آنجا که يتصف يآب خروج

 يناب توانائيم يثابت شده است فنآور

در  يدر کاهش گاز مصرف ييار بااليبس

ق گاز به آب را داراست، يتزر يت هايفعال

 يشود که بتوان آب وروديم ينيش بيپ

انه آب را با مصرف گاز کمتر و ه خيبه تصف

 کرد. يباالتر گند زدائ يکارائ

 ياجرا

 لوتيپا
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
 عنوان مشکل

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

 آب و فاضالب مشهد آب و فاضالب مشهد 25

ش يافزا يسنجامکان

به  يورود يت بار آليظرف

خانه فاضالب با هيتصف

رشد  ياستفاده از بسترها

معلق/ مطالعه  يکيولوژيب

خانه هي: تصفيمورد

 مشهد( 4فاضالب شماره 

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

 : ييشناسا

-هيت تصفيش ظرفيافزا يهاانواع روش -

 فاضالب با روش لجن فعال يهاخانه

 يانواع بسترها يهايژگيخواص و و - 

 معلق يکيولوژيرشد ب

 يکيدروليو ه ينديفرآط يشرا يبررس - 

زات موجود به جهت يسات و تجهيتاس

 يفاضالب خام ورود يزان دبيش ميافزا

استفاده از  ينديو فرآ يفن يبررس - 

به منظور  يکيولوژيرشد معلق ب يبسترها

ه خانه يتصف يفيو ک يت کميش ظرفيافزا

 4فاضالب شماره

از  يريبکارگ يو ريال يفن يابيارز -

 يکيولوژيرشد معلق ب يبسترها

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 آب ييگند زدان ينو يهايفناور  6-3
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 يينها

1 

آب و فاضالب استان 

 اصفهان

 يشهرآب و فاضالب 

 استان اصفهان

کاربرد  يياجرا يارائه راهکارها

گاز کلر  يد کلر به جاياکس يد

 ه آب يتصف يندهايدر فرآ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

استفاده  عدم -15

 ياز گند زداها

 دينسل جد

ا حذف يکاهش و 

 يامدهايخطرات و پ

مرتبط با استفاده از گاز 

   ييکلر جهت گندزدا

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

آب و فاضالب استان 

 البرز

 يآب و فاضالب شهر

 استان البرز

سبز و  ياستفاده از فناور

ست جهت يط زيدوست دار مح

نوظهور  ينده هايآال ييشناسا

 در آب شرب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

 ت آب يفيش وارتقا کيافزا
ن يتدو

 استاندارد

3 
 آب و فاضالب مشهد آب و فاضالب مشهد

ه يآب تصف يحذف طعم و بو

ون يداسيها به روش اکسخانه

 جذب 

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 يانتشار بو -14

ه خانه و يتصف

پمپاژ  يستگاههايا

 فاضالب

ش يگوارا بودن آب و افزا

ن يمشترک يتمنديرضا

ن يجه اين نتيمهمتر

 پژوهش خواهد بود

ارائه راه 

 حل مشکل

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 ت آبيفيک   7-3
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
مشکل  عنوان

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار

1 
آب و فاضالب استان 

 کردستان

 ييآب و فاضالب روستا

 استان کردستان

ترات از منابع آب يحذف ن يبررس

با  ييروستا يشرب مجتمع ها

 يکيولوژيب ياستفاده از روشها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ندها يآال ورود  -2

ن يو فلزات سنگ

 به منابع آب

ترات از منابع آب شرب يحذف ن

 ييروستا

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب استان 

 البرز

 يآب و فاضالب شهر

 استان البرز

حذف  ييراندمان و کارآ يبررس

 يکيزيف يکدورت و پارامترها

تند  يشن يلترهايه آب در فيتصف

 لترهايعملکرد ف يو ارتقا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

 ت آب يفيش وارتقا کيافزا
 يساز يبوم

 يفناور

3 
آب و فاضالب استان 

 البرز

 يآب و فاضالب شهر

 استان البرز

آب خام  يعلل طعم و بو يبررس

ه شده در يو آب  تصف يورود

 2و 1آب شماره  يه خانه هايتصف

 يارتقا يراهکارها يکرج و معرف

 حذف آن  يه خانه  برايتصف

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ن بودنيپائ -12

ند يفرآ  ييکارا

ه خانه يتصف يها

 آب و يها
 فاضالب

ش يپ يت در برنامه هايبهبود وضع

 ت خدماتيفيوارتقا کرو 
 ن استاندارديتدو

4 
آب و فاضالب استان 

 سمنان

 يآب و فاضالب شهر

 استان سمنان

 يروش ها يابيو ارز يبررس

کمبود  ينيگزيو جا يمتعادل ساز

از  يريد در آب با بهره گيفلورا

 ن ينو يها يفناور

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يفيک کاهش  -1

 منابع آب
 د يکمبود فلورا يبرطرف ساز

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت فيرد
مشکل  عنوان

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار

5 
آب و فاضالب استان 

 گلستان

 يآب و فاضالب شهر

 استان گلستان

ت در يترين يداريعلل پا يبررس

ش غلظت آن يع و افزايشبکه توز

 قالع آب منطقه آقيدر شبکه توز

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه

 آب

 يفيکاهش ک  -1

 منابع آب

ت و ارائه يتريجاد  نيعلل ا ييشناسا

 راهکار حذف

ارائه راه حل 

 مشکل

 
 محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب .4

 آب توزيع شبکه در سازي بهينه و ارتقاء 1-4
 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 
آب و فاضالب 

 نياستان قزو

آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 نيقزو

زان برداشت از چاه ينه مين بهييتع

ار  يريدر روستا جهت جلوگ

 يخاموش و روشن شدن پمپها

سات يدن به تاسيب رسيشناور و آس

و گل  يش ماسه دهيچاه و افزا

 چاه يده

 يينامه دانشجوان يپا 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عمر  کاهش  -3

آب  يد چاههايمف

 شرب

 ه دستورالعمليته ارائه دستورالعمل برداشت 

2 

آب و فاضالب 

استان 

 اصفهان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 اصفهان

شبکه  يامکان هوشمند ساز يبررس

 Deepتم يآب با کمک الگور

learning 

 يپژوهش پروژه

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

 لوتيپا ياجرا شبکه يهوشمندساز
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

3 

آب و فاضالب 

استان 

 اصفهان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 اصفهان

نترنت ياستفاده از ا يسنجامکان

 يشبکه ها يابياء در نشتياش

 يع آب و اخذ داده هايتوز

 هوشمند يکنتورها

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

ق شبکه يع و دقيسر يابينشت 

 ع آبيتوز
 ارائه مدل 

4 

آب و فاضالب 

استان 

 اصفهان

آب و فاضالب 

استان  يشهر

 اصفهان

مختلف جهت  يروش ها يبررس

بر  يمبتن يت شبکه هايش امنيافزا

 ا ينترنت اشيا

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

 ن استاندارديتدو تيارتقاء امن

5 

آب و  

فاضالب 

 استان سمنان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 سمنان

ل رسوب در يعلل تشک يبررس

 يخطوط انتقال آب و راهکارها

ل آن با توجه به ياز تشک يريجلوگ

 ت آب منطقهيفيک

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

و  هدررفت آب  -4

 آب بدون در آمد

از خطوط انتقال آب  ييرسوب زدا_

به  يش راندمان آب دهي، افزا

 نيشترکم

 ارائه راه حل مشکل

6 

آب و  

فاضالب 

 استان سمنان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 سمنان

 يشگاهينمودن  طرح آزما يکاربرد

 ين با جاذب هايحذف فلزات سنگ

 يابيموجود در سمنان با ارز يعيطب

 آن  ياقتصاد

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ندها و يآال ورود  -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

 يفناور يساز يبوم ه آبيتصف ينه سازيبه

7 

آب و  

فاضالب 

 نياستان قزو

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 نيقزو

نه مطلق سامانه ين عملکرد بهييتع

ن آب به کمک روش يتام يها

 dynamicا )يپو يزيبرنامه ر

اولويت هاي پژوهشي  يپروژه پژوهش

و فناوري کشور در 

 يفيکاهش ک    -1

 منابع آب

سامانه  يو اثربخش ييش کارايافزا

 ن آبيتام يها
 ارائه راه حل مشکل
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

programming و توسعه و )

 يارائه نرم افزار کاربرد

زمينه مديريت، 

 اقتصادي و بازرگاني

8 

آب و  

فاضالب 

استان 

ه و يلويکهگ

 راحمديبو

آب و فاضالب  

استان  يشهر

ه و يلويکهگ

 راحمديبو

ع آب يشبکه توز يهوشمند ساز

اء ينترنت اشيبستر ا ي)بر رو يشهر

(IoT با هدف کاهش  هدر رفت ))

؛ يت هوشمند انرژيريآب و مد

 اسوجي، شهر ينمونه مورد

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

 کي ياده سازي، ساخت و پيطراح

 يو نرم افزار يسامانه سخت افزار

( IoTا )ينترنت اشيبر  ا يمبتن

ع يشبکه توز يجهت هوشمند ساز

با هدف کاهش هدررفت  يآب شهر

 آب

 ه دستورالعمليته

9 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

ن از يزان ورود فلزات سنگيم يبررس

ع( ي) شبکه توزيسات آبرسانيتأس

 يشرب شهر همدان و روش هاآب 

 حذف آن

 يپروژه پژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 هيعلوم پا

دستيابي به     -3

دانش و فناوري 

نوين زدايش نيترات 

و فلزات سنگين از 

 آب

ن از يزان ورود فلزات سنگيم 

ع( ي) شبکه توزيسات آبرسانيتأس

 يآب شرب شهر همدان و روش ها

 حذف آن

 مشکل ارائه راه حل

10 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

سات يچرخه عمر تاس ينه سازيبه

 شهر همدان يآبرسان
 يپروژه پژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به     -6

دانش و فناوري 

نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

 جامعآب با قرائت 
  کنتورهاي آب

چرخه  ينه سازيجهت به يراهکار

 شهر همدان يسات آبرسانيعمر تاس
 ارائه راه حل مشکل
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

11 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

 يدستگاه ها يل اثربخشيتحل

مم ينيان ميکنترلگر فشار بر جر

 شبانه

 ييان نامه دانشجويپا 

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 هيعلوم پا

دستيابي به     -6

دانش و فناوري 

نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

 آب با قرائت جامع
  کنتورهاي آب

کنترلگر  يدستگاه ها ياثربخش

 مم شبانهينيان ميفشار بر جر
 ارائه راه حل مشکل

12 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

بروز حوادث در شبکه  يابيعارضه 

 همدان و ارائه راهکار بهبود يآبرسان
 يپروژه پژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به     -6

دانش و فناوري 

نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

 آب با قرائت جامع
  کنتورهاي آب

بروز حوادث  و ارائه  يابيعارضه 

 راهکار بهبود.
 ارائه راه حل مشکل

13 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

زان اثرات يمطالعه سنجش م

زات کاهنده مصرف يتجه يريبکارگ

 نيبر مصارف مشترک

 يپروژه پژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به     -6

دانش و فناوري 

نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

 آب با قرائت جامع
  کنتورهاي آب

زان اثرات يمطالعه سنجش م

زات کاهنده مصرف يتجه يريبکارگ

 نيبر مصارف مشترک

 ارائه راه حل مشکل
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

14 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

نه نصب يبه يالگون يمطالعه و تدو

انشعابات آب و جنس لوله و اتصاالت 

 حوادث  يآمار يبر اساس بررس

 يپروژه پژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به     -6

دانش و فناوري 

نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

 آب با قرائت جامع
  کنتورهاي آب

نه نصب يبه يالگون يمطالعه و تدو

انشعابات آب و جنس لوله و 

 يآمار ياتصاالت بر اساس بررس

 حوادث

 ارائه راه حل مشکل

15 

آب و  

فاضالب 

 استان همدان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 همدان

 يض کنتورهايتعو يسه اثرگذاريمقا

فرسوده  يض کنتورهايخراب و تعو

 بر کاهش آب بدون درآمد

 ييان نامه دانشجويپا 

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

دستيابي به     -6

دانش و فناوري 

نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

 آب با قرائت جامع
  کنتورهاي آب

خراب  يض کنتورهايتعو ياثرگذار 

فرسوده بر  يض کنتورهايو تعو

 کاهش آب بدون درآمد

 ارائه راه حل مشکل

16 

آب و  

فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب  

 مشهد

هوشمند  يهاسامانه يطراح

 يت انرژيريتقاضا و مد ينيبشيپ

 در شبکه آب مشهد

 يپروژه پژوهش
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

 يشبکه ها يبه فن آور يابيدست

عملکرد  ينه سازيهوشمند، به

 يشبکه آبرسان

 د نرم افزاريتول 

17 

آب و  

فاضالب 

 مشهد

آب و فاضالب  

 مشهد

ثابت و  ينه حسگرهايبه ييجانما

ت آب در شبکه يفيش کيمتحرک پا

با استفاده از مدل  يع آب شهريتوز

 تيفيک يه سازيشب يايپو

 ييان نامه دانشجويپا 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ندها يورود آال    -2

ن به يفلزات سنگ و

 منابع آب

نه کردن زمان مورد انتظار يکم -1

داد يرو کيص يتشــخ يبرا

درست  ينه سازيشيب -2، يآلودگ

 ارائه مدل 
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

نه کردن يکم -3ص يتشخ يينما

 آلوده يحجم آب مصرف

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 پمپ و مخازن 2-4

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار

1 

آب و فاضالب استان  

 يغربجانيآذربا

 ييآب و فاضالب روستا 

 يغربجانياستان آذربا

چند  ياحداث مخازن کمک

  يمنظوره درون شبکه ا

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 نيرو انداز وزارت

نبودن  نهيبه -21

ره آب يمخازن ذخ

 شرب

در ساعات  -1در صورت احداث چنين مخزني 

ن مخازن يدر ا يحداقل مصرف ، آب اضاف

از  يريشود که عالوه بر جلوگ يره ميذخ

آب   يدگيش فشار شبکه و بروز ترکيافزا

ک مصرف  به يره شده را در ساعات پيذخ

تفاق  در مواقع ا -2ق خواهد کرد   يشبکه تزر

  يقسمت ها ياصل يرات در لوله هايا تعمي

ن دست  ييپا يباال دست  شبکه  ، آب قسمتها

ر  مثل يدر  حوادث  فراگ -3قطع نخواهد شد 

ن مخازن  در رفع يره ايزلزله استفاده از ذخ

ن يا -4ار موثر موثر خواهد بود يبحران بس

ن بدون يه بوده ودر سطح زميمخازن فاقد پا

چ يشوند و ه يبا شبکه اجرائ م اختالف ارتفاع

برق و الکتروپمپ ندارند   يرويبه ن يازين

ساخت نمونه 

 محصول
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار

مخازن  ينه براين گزين  به بهتريبنابرا

نوع  -5باشند  ياد ميدر احجام ز  ياضطرار

 يمنيتواند باحجم و ا ين مخازن ميستار  ايپا

 ييمخازن هوا يبرا يار خوبين بسيگزيباال جا

تواند در  ين مخازن  مياحداث ا  -7باشند  

شبکه ها   ياجراء و بهره بردار ينه هايهز

 د ينما ييدرصد صرفه جو 30ش از يع  بيتوز

2 

آب و فاضالب استان  

 البرز

 يآب و فاضالب شهر 

 استان البرز

 ين آب بندينو يراهکارها

ره يذخ يمخازن بتن يدرجا

موجود در  يدنيآب آشام

استان البرز و ارائه طرح 

ساخت  ياختالط بتن برا

 مخازن 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يعدم اجرا-13

 يهاطرح نهيبه

 آب و فاضالب

 ت يفيوبهبود ک يمقاوم ساز 
ارائه راه حل 

 مشکل

3 

آب و فاضالب استان  

  يخراسان جنوب

 يآب و فاضالب شهر 

  ياستان خراسان جنوب

رات يتعم ياقتصاد يبررس

شناور با  يالکتروپمپ ها

رات، يتعم يهانهيتوجه به هز

و  يعمر، مشکالت بهره بردار

... 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 کاهش عمر  -3

آب  يد چاههايمف

 شرب

 شناور  يرات الکتروپمپ هايه تعميتوج
ه يته

 دستورالعمل

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 سازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب 3-4
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 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف

1 

آب و فاضالب  

استان آذربايجان 

 غربي

 يآب و فاضالب شهر 

 استان آذربايجان غربي

کسر هواده يم ييکارا يبررس

 يه خانه هايدر تصف يعمق يها

 يند الگون هايفاضالب با فرا

ه يتصف ي)مطالعه مورد يهواده

 رانشهر (يخانه فاضالب پ

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بودن  نيپائ -12

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

ه خانه و ارتقا يش راندمان تصفيافزا

 يت پساب خروجيفيک

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب  

 استان تهران

 يآب و فاضالب شهر 

 استان تهران

م يمدل هوشمند تنظ يطراح

ر آن يع آب و تاثيفشار شبکه توز

 در کاهش هدررفت آب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

 د نرم افزاريتول  کاهش هدررفت آب

3 
آب و فاضالب  

 استان تهران

 يآب و فاضالب شهر 

 استان تهران

 يکيدروليل هيتحل يمدل ساز

 يابيجهت مکان  يشبکه آبرسان

 ينصب دستگاه ها ينه يبه

 آب يت لحظه ايفيش کيپا

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ندها و يآال ورود  -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

 آب يفيش کيباال بردن راندمان پا
ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب  

 استان تهران

 يآب و فاضالب شهر 

 استان تهران

شده  يساز يبوم  يتوسعه فناور

 يفيک يش لحظه ايستم پايس

 آب و ارتقا عملکرد آن

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک  -1

 منابع آب
 آب يفيک يارتقا يها يتوسعه فناور

 يساز يبوم

 يفناور

5 
آب و فاضالب  

 استان همدان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان همدان

 يين گندزداينو يهاروش يبررس

 يهاخانههيپساب در تصف

و  يه فنيفاضالب استان با توج

 يهانسبت به روش ياقتصاد

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 هيعلوم پا

دستيابي به  -10

و فناوري  دانش

نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پساب در  يين گندزداينو يهاروش

ه يفاضالب استان با توج يهاخانههيتصف

 يهانسبت به روش يو اقتصاد يفن

 موجود

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف

موجود )استفاده از روش نانو 

 لور(يس

پيشگويانه تاسيسات 

  آب و فاضالب

6 
آب و فاضالب  

 استان همدان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان همدان

استفاده از  ييو کارا يبررس

د موادمنعقد يز در توليالکترول

ه خانه آب يکننده در تصف

 همدان

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 هيعلوم پا

دستيابي به     -2

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 کشور فاضالب

د يتولز در ياستفاده از الکترول ييکارا 

ه خانه آب يموادمنعقد کننده در تصف

 همدان

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب  

 زدياستان 

 يآب و فاضالب شهر 

 زدياستان 

مت يسنج ارزان ق يساخت دب

 شبکه فاضالب

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 ستمينبود س -20

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات 

سات آب و يتاسدر 

 فاضالب

 يت شبکه جمع آوريريرفع چالش مد

فاضالب در مواقع بحران و امکان رصد 

از شبکه که به مرحله خود  ينقاط

 يده است  ) با نصب دبيرس ييشستشو

مقرون به صرفه در نقاط  يسنج ها

 مورد نظر شبکه (

ساخت نمونه 

 محصول

8 
آب و فاضالب  

 زدياستان 

 يآب و فاضالب شهر 

 زدياستان 

ساخت ربات شناور شبکه 

 فاضالب

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم  -10

شبکه  يهوشمند

 آب و فاضالب يها

ن شناور با يو ساخت دورب يطراح -1

 يموجود جهت بررس ياستاندارد ها
 يکه دارا ين خطوط فاضالب شهريآنال

و  يبررس -2باشند.  يان پسآب ميجر

جاد شده در لوله يا يتنشها ريصاوثبت ت

 فاضالب يها

ساخت نمونه 

 محصول
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 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور  -4

 کنتور، شيرآالت، لوله، اتصاالت و منهول 4-4

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي انتظاراهداف و نتايج مورد  يديعنوان مشکل کل اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب و فاضالب  

استان خراسان 

 يرضو

آب و فاضالب  

استان   ييروستا

 يخراسان رضو

سنج  يو ساخت دب يطراح

مت ثابت و يارزان ق يها

 مه پرتابلين

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 ييکارا -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

  مرتبط بازات يتجه
ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

 ي، طراحيسنج کنارگذر ابتکار يو ساخت دب يطراح

و ساخت  يمه پرتابل، طراحيسنج ن يو ساخت دب

 وارهيک ديسنج سرعت نزد يدب

ساخت نمونه 

 محصول

2 

آب و فاضالب  

جانياستان آذربا

 يغرب

آب و فاضالب  

استان  ييروستا

 يغربجانيآذربا

 يلوله ها يسازنه يبه

 ز چاههايرانش در تجه

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 يعدم اجرا-13

آب  يهانه طرحيبه

 و فاضالب

 ينه لوله هايدر هز يدرصد 70تا  35 ييصرفه جو

و  يرفع مشکل خورندگ -2رانش الکترو شناور ها  

ب هاو يرانش و حذف آس يسوراخ شدن لوله ها

زات داخل يجاد انعطاف در تجهيا -3آن   ينه هايهز

 چاه و عدم تنش با بدنه چاه 

ساخت نمونه 

 محصول

3 
آب و فاضالب  

 استان اصفهان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 اصفهان

» ن استاندارد يتدو

رآالت و اتصاالت بدون يش

سرب مورد استفاده در 

و ارائه « ع آب يشبکه توز

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 سالمت و ايمني غذايي

 نه نبودنيبه -21

ره آب يمخازن ذخ

 شرب

 سالمت آب شرب يفيارتقاء سطح ک
ن يتدو

 استاندارد
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي انتظاراهداف و نتايج مورد  يديعنوان مشکل کل اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

نمودن  يياجرا يراهکارها

 آن

4 
آب و فاضالب  

 استان اصفهان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 اصفهان

ن روش يارائه کارآمدتر

 يخ زدگياز  يريشگيپ

آب با استفاده از  يکنتورها

 سامانه ساخته شده موجود 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

 يمصرف باال  -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

 يکنتورها يخ زدگيرانداختن يا به تاخي يريشگيپ

 آب

ساخت نمونه 

 محصول

5 
آب و فاضالب  

 النياستان گ

آب و فاضالب  

 النياستان گ يشهر

 يعملکرد فلومترها يابيارز

م مورد استفاده در يحج

الن و ارائه ياستان گ

 بهبود يراهکارها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 ييکارا -19

و پايين  نامناسب

بودن راندمان 

  زات مرتبط بايتجه
ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

کاهش  يدر راستا يريش دقت در اندازه گيافزا

 هدررفت

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
آب و فاضالب  

 زدياستان 

آب و فاضالب  

 زدياستان  يشهر

نه و ساخت يبه يطراح

نمونه باکس نصب 

با  يواريانشعابات د

چون سازه،  ييارهايمع

، ينحوه قرائت، نگهدار

 نه و ...يهز

پروژه 

 يپژوهش

سند چشم راهبردهاي 

 انداز وزارت نيرو

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

با استفاده از روش  يوارينصب انشعابات د يسامانده

در آن لحاظ  يو اقتصاد يکه نکات فن ينه ايبه يها

شده، کم کردن مدت زمان نصب با توجه به لزوم 

در حال  يواريد محل نصب ديو تائ ياضاف يدهايبازد

در  يق شخصيحاضر، متحدالشکل شدن و حذف سال

، کاهش يواريد يساخت باکس ها و حوضچه ها

که  ياز مشکالت يان و حذف برخيمتقاض يدغدغه ها

ساخت نمونه 

 محصول
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي انتظاراهداف و نتايج مورد  يديعنوان مشکل کل اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

مناسب  يح فضايصح يعدم اجرا يبه واسطه 

آب و فاضالب با آن مواجه هستند از  يشرکت ها

ب يکنتورها، مشکالت قرائت و آس يخ زدگيل يقب

 يجاد ميا يواريبا مصالح د يکه باکس ها ييها

 کنند.

7 
آب و فاضالب  

 مشهد

آب و فاضالب  

 مشهد

د کنتورها يعمر مف يبررس

ط آب يبا توجه به شرا

مدل  يمشهد و طراح

ض ينه تعويو به ياقتصاد

خراب و فرسوده  يکنتورها

با هدف کاهش هدررفت 

نه يت هزيريو مد يظاهر

 کنتورها

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم تناسب  -11

مت تمام يق نيب

مت فروش يشده با ق

نبودن  يو اقتصاد

آب و  يتعرفه ها

 فاضالب

زمان  يمدل اقتصاد پروژه ارائه  ياجرا يهدف اصل

نچ شهر مشهد به منظور يا 2/1 يض کنتورهايتعو

تحقق  باشد.يش درآمد ميو افزا يکاهش تلفات ظاهر

 ين خطايين و تعين هدف با ثبت مصارف مشترکيا

ن کنتورها ياز ا يگروه باشد.يسر ميآب م يکنتورها

ثبت شده  احجام  يکسان ولي يطول عمرها يدارا

طول عمر و  يگر دارايد يو گروه  بودهکسان ير يغ

با موازنه  باشد. يکسان مير ياحجام ثبت شده غ

 يازخطا يکنتور و ضرر ناشض يتعو يهانهيکردن هز

ض کنتور دست ينه تعويتوان به زمان بهيکنتور م

 افت.ي

 ارائه مدل 

 

 

 

 

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4
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 نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات 5-4

 نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل 

1 
آب و فاضالب استان  

 خوزستان

 ييآب و فاضالب روستا 

 استان خوزستان

 ياستفاده  از روش ها يبررس

PM,TPMيجهت نگهدار 

نه از يسات و استفاده بهيتاس

ش راندمان يامکانات موجود و افزا

بهره  يستم هايس ييکار و کارا

 شرکت  يبردار

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

نامناسب و  ييکارا -19

پايين بودن راندمان 

ه يتصف  زات مرتبط بايتجه

سات آب و يخانه و تاس

 فاضالب

 يجهت نگهدارpm ياستفاده  از روش ها 

نه از امکانات موجود و يسات و استفاده بهيتاس

 يستم هايس ييش راندمان کار و کارايافزا

ش طول عمر يشرکت وافزا يبهره بردار

 سات يتاس

 ارائه مدل 

2 
آب و فاضالب استان  

 نيقزو

 ييآب و فاضالب روستا 

 نياستان قزو

از  يريجلوگ يارائه راهکارها

 يخط انتقال فوالد يفرسودگ

 10مجتمع شنستق به طول 

 لومتريک

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

و آب بدون  هدررفت آب  -4

 در آمد
 ارائه طرح و نظارت

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب استان  

 لياردب

 يآب و فاضالب شهر 

 لياستان اردب

خط  يرينان پذياطم يبررس

ک يانتقال آب و اثر حفاظت کاتد

خطوط لوله در معرض  يبر رو

)موارد مطالعه در  يخوردگ

 ن( يو سرع يگرم يشهرها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

 نهيبه يعدم اجرا-13

 آب و فاضالب يهاطرح

ت ينسبت به بهبود وضع يريم گيتصم

 سات موجوديتاس

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب استان  

 بوشهر

 يآب و فاضالب شهر 

 استان بوشهر

ت آب بر يفياثرات ک يبررس

زات کاهنده مصرف و ارائه يتجه

 بهبود يعمل يراهکارها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

و آب بدون  هدررفت آب  -4

 در آمد
 زات کاهنده مصرفيتجه ييش کارآيافزا

ه يته

 دستورالعمل
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 نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل 

کشور در 

 زمينه آب

5 
آب و فاضالب استان  

 تهران

 يآب و فاضالب شهر 

 استان تهران

 ياز خوردگ يريجلوگ يراهکارها

 سات آب و فاضالبيتاس

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

و  نامناسب ييکارا -19

پايين بودن راندمان 

ه يتصف  زات مرتبط بايتجه

سات آب و يخانه و تاس

 فاضالب

زات ياز تجه يرينه نمودن راندمان بهره گيبه

 بسات آب و فاضاليو تاس

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
آب و فاضالب استان  

 خوزستان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان خوزستان

 ين دستورالعمل مقاوم سازيتدو

سات آب و فاضالب در مقابل يتاس

ل و زلزله و ...( ي)سيعيطب يايبال

ع يواکنش سر يو ارائه راهکارها

 در هنگام وقوع بحران

18- 

مواجهه 

 شدن با
بحران ها 

 يايو بال

و  يعيطب

 ياجتماع

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه انرژي

 يپروژه پژوهش

ب:  يعيطب يايدر مقابل بال يالف: مقاوم ساز

ش سرعت عمل جهت وارد مدار کردن يافزا

 ساتيتاس

ه يته

 دستورالعمل

7 
آب و فاضالب استان  

 راحمديه و بويلويکهگ

 يآب و فاضالب شهر 

ه و يلوياستان کهگ

 راحمديبو

و کنترل  يريب پذيآس يابيارز

 يمخازن و خطوط اصل يمنيا

اسوج تحت اثر يشهر  يآبرسان

 يعيطب يايزلزله و بال

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

مناسب  ستمينبود س -20

جهت مواجه با حوادث و 

سات آب و ياتفاقات در تاس

 فاضالب

سات يب زا به تاسيعوامل آس يل و بررسيحل

 مقابله با آنها يآب و فاضلب و راهکارها
 لوتيپا ياجرا



    61                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل 

8 
آب و فاضالب استان  

 ردستانک

 يآب و فاضالب شهر 

 ردستانکاستان 

سات و يسک تاسير يبررس

 يت آن و ارائه راهکارهايريمد

 سک  يمناسب در جهت کاهش ر

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

در  کشور

 زمينه آب

بحران  مواجهه شدن با -18

و  يعيطب يايها و بال

 ياجتماع

و اقدام به موقع در مواقع  ياز خراب يريجلوگ

ب و يوشناخت معا يجاد مشکالت احتماليا

 اقدامات  يتبنديا و الويمزا

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

آب و فاضالب استان  

 لرستان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان لرستان

ستم چاهک يس ييکارآسه يمقا

در  يافق يپمپ ها يپمپاژ به جا

شهر  يستگاه پمپاژ آب مطهريا

 خرم آباد

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

و  نامناسب ييکارا -19

پايين بودن راندمان 

ه يتصف  زات مرتبط بايتجه

سات آب و يخانه و تاس

 فاضالب

از  يپمپاژ مطهر ستگاهيت ايط و موقعيدر شرا

و برداشت از  ينيرزميه از سفر زينظر تغذ

ن دو يسه جامع بيمقا يچشمه از نظر فن

نه استفاده از روش چاهک پمپاژ و ينه بهيگز

 يب آن بررسيا و معاي، مزا يافق يپمپ ها

 ييراندمان و کارآ يستم دارايشود و س

 شنهاد شوديمناسب پ

ارائه راه حل 

 مشکل

10 

آب و فاضالب استان  

 همدان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان همدان

 يو فن يرات اقتصاديمطالعه تاث

ر کالس کنتورها در ييتغ

 آنها يداريخر

ان نامه يپا

 ييدانشجو

ت ياولو

و  يپژوهش

 يفناور

ون يسيکم

آب  يکشاورز

و منابع 

 يعيطب

دستيابي به دانش و     -4

فناوري نوين براي بهبود 

افزايش طول عمر عملکرد و 

 شرب چاه هاي آب

ر کالس ييتغ يو فن يرات اقتصاديمطالعه تاث.

 آنها يداريکنتورها در خر

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل 

11 

آب و فاضالب استان  

 همدان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان همدان

نه ين زمان بهييمطالعه و تع

زان يض کنتورها بر اساس ميتعو

 نه حاصلهيدرآمد و حجم و هز

پروژه 

 يپژوهش

ت ياولو

و  يپژوهش

 يفناور

ون يسيکم

آب  يکشاورز

و منابع 

 يعيطب

دستيابي به دانش و     -6

فناوري نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع آب با 

  کنتورهاي آب قرائت جامع

ض کنتورها ينه تعوين زمان بهييمطالعه و تع

 نه حاصلهيزان درآمد و حجم و هزيبر اساس م

ارائه راه حل 

 مشکل

12 
 رازيآب و فاضالب ش  رازيآب و فاضالب ش 

اي علل تجزيه و تحليل ريشه

ها در تجهيزات و تاسيسات خرابي

ت آب و فاضالب شيراز و کشر

 ارايه راهکار

پروژه 

 پژوهشي

 يراهبرد ها

سند چشم 

انداز وزارت 

 روين

و  کارايي نامناسب 19-

پايين بودن راندمان 

تصفيه   تجهيزات مرتبط با

خانه و تاسيسات آب و 

 فاضالب

که در ييدادهايبرخورد مناسب با رو يبرا

 يامدهايدهند و کاهش پ يسازمان رخ م

شه يل علل ريه و تحليست تا تجزيناگوار ضرور

و  ياده سازيپ يو علم يبصورت کامال عمل يا

 اجرا شود.

ه يته

 دستورالعمل

13 
 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد 

ت شبکه و يمطالعه موقع

سات آب و فاضالب در يتأس

 ييشناسا يارتباط با گسل ها

کرد يشده دشت مشهد با رو

 يسک زلزله )اجرايمحاسبه ر

 (يطرح پژوهش يدستاوردها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

بحران  مواجهه شدن با -18

و  يعيطب يايها و بال

 ياجتماع

طرح  ييورود به فاز اجرا يان پروژه در راستيا

ت و ير گسل ها بر کميتاث يبررس يپژوهش

ف يدشت مشهد تعر يت آب چاه هايفيک

 ده استيگرد

د نرم يتول 

 افزار

14 
 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد 

ت فشار آب بر يرير مديتأث يابيارز

 زان اتفاقات شبکهيم

ان نامه يپا 

 ييدانشجو
اولويت هاي 

پژوهشي و 

 نهيبه يعدم اجرا-13

 آب و فاضالب يهاطرح
ل بروز اتفاق در ياز دال يکينکه يبا توجه به ا

ت يريشبکه ها، فشار آب در لوله هاست، مد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار کليديعنوان مشکل 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

تواند به کاهش اتفاقات کمک  يفشار شبکه م

ر يشود تأث يم ين پروژه، سعيکند. لذا در ا

اتفاقات شبکه زان يت آن بر ميريفشار و مد

 رد.يقرار گ يابيمورد ارز

 

 فاضالب و آب تجهيزات شبکه و تاسيسات محور -4

 هيدروليک شبکه 6-4
 

 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف

1 
آب و فاضالب  

 استان کردستان

 ييآب و فاضالب روستا 

 استان کردستان

 يکيدروليت کنترل فشار هيريمد

در خطوط انتقال و شبکه آب 

 ييتک روستا يمجتمع ها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

نه يبه يعدم اجرا-13

آب و  يهاطرح

 فاضالب

ت کنترل فشار يريمد

در خطوط  يکيدروليه

 انتقال و شبکه آب

 ارائه راه حل مشکل

 

 فاضالب و آب پمپاژ ايستگاههاي  و  فاضالب آوري جمع و آب انتقال خطوط محور .5

 نوين هاي فناوري و جديد هايروش از استفاده 1-5
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 ن تحقيقنعنوا پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي دستياسناد باال 

محصول 

 نهايي

1 

آب و فاضالب   

 اهواز
 آب و فاضالب اهواز  

چه هوشمند فاضالب يو ساخت در يطراح

 ديجد يبا تکنولوژ ييو روستا يشهر

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

شدن با  مواجهه -18

 يايها و بالبحران 

 يو اجتماع يعيطب

 يدگيبا سرعت در رس يت مشتريرضا

از  يريفاضالب و جلوگ يبه باالزدگ

 ياتفاقات احتمال

ساخت 

نمونه 

 محصول

2 

آب و فاضالب  

استان آذربايجان 

 يشرق

 يآب و فاضالب شهر 

استان آذربايجان 

 يشرق

ه يج تصفيمدرن )پک يستمهاياستفاده از س

اجتماعات کوچک و استفاده از  يفاضالب( برا

 سبز يپساب آنها در فضا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 نهيبه يعدم اجرا-13

آب و  يهاطرح

 فاضالب

ه فاضالب يتصف يج هاياستفاده از پک

اجتماعات کوچک و استفاده از  يبرا

 سبز يپساب آنها در فضا

 ياجرا

 لوتيپا

3 

آب و فاضالب  

استان خراسان 

  يجنوب

 يآب و فاضالب شهر 

  ياستان خراسان جنوب

و ساخت دستگاه آسفالت شکاف و  يطراح

متر و  يسانت 10با عرض  يارهايش يحفار

 متر جهت نصب انشعابات آب يسانت 80عمق 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 نيعدم تناسب ب -11

مت تمام شده با يق

مت فروش و يق

نبودن تعرفه  ياقتصاد

 آب و فاضالب يها

و ساخت دستگاه نصاب  يطراح

نه آسفالت ين هزيانشعاب با کمتر

 يشکاف

ساخت 

نمونه 

 محصول
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4 

آب و فاضالب  

 استان لرستان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان لرستان

س يالکترومغناط يو ساخت فلومتر ها يطراح

ت يقرائت از راه دور و خاصت يهوشمند با قابل

 آنها يسنسورها يپاک کنندگ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

و آب  هدررفت آب  -4

 بدون در آمد

موجود در بازار  يکنون يفلومتر ها

سنسور  يت حذف رسوبات از رويقابل

ا هنکه فلومتر يرا ندارند و با توجه به ا

مصارف پر مصرف  يريجهت اندازه گ

 ياستفاده م يمارستان هايمانند ب

سنسورها  يگردند عمال جهت پاکساز

 يمارستان مقدور نميامکان قطع آب ب

از به يطرح ن يباشد و در صورت اجرا

 يخط نم يبازنمودن فلومتر از رو

ز يآب  سنسور تم يباشد و بدون قطع

 يگردد و دقت کنتور کاهش نم يم

 بابد

 ياجرا

 لوتيپا

 

 

 فاضالب و آب پمپاژ ايستگاههاي  و  فاضالب آوري جمع و آب انتقال خطوط محور -5

 سيستم ارتقاي و سازي بهينه 2-5
 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 

آب و فاضالب استان  

 لرستان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان لرستان

و ساخت سطح سنج  يطراح

ت يبا قابل يک برقيدرواستاتيه

قرائت از راه دور  با استفاده از 

 قيدق يفشار يسنسورها

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هدررفت آب   -4

و آب بدون در 

 آمد

کاهش  ياز راهکارها يکينکه يا با توجه به

ز يا حذف سرريکاهش و  يهدر رفت واقع

ن يو ساخت ا يباشد با طراح يمخازن م

توان شاهد کاهش تلفات آب در  يله ميوس

 مين بخش باشيا

 ياجرا

 لوتيپا
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

2 

آب و فاضالب استان  

 مازندران

 يآب و فاضالب شهر 

 استان مازندران

م گر شبکه يساخت دستگاه ترم

 ن ينو يها يبا فناور فاضالب

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 يعدم اجرا-13

 يهاطرح نهيبه

 آب و فاضالب

 يهاک روش جهت رفع نشتاب در شبکهي

مجدد شبکه بوده که با  يفاضالب ، اجرا

و  يمتعدد اجتماع يهانۀ باال و تنشيهز

م يگر، ترميهمراه است و روش د يسازمان

ن يا يشبکه است که هنوز اجرا يموضع

نشده  يسازياعتماد بومروش، بصورت قابل

 يم موضعيپروژه ترم ياست. لذا اجرا

فاضالب با استفادۀ از  دانش و  يهاشبکه

ت مالحظات ي، با رعايتوانِ صنعتگرانِ داخل

 ضرورت دارد. يو صرفۀ اقتصاد يفن

ارائه راه 

حل 

 مشکل

 

 

 

 

 فاضالب و آب پمپاژ ايستگاههاي  و  فاضالب آوري جمع و آب انتقال خطوط محور -5

 خطوط از برداري بهره ارتقاي و سازي بهينه و بو حذف هاي روش 3-5
 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 

آب و فاضالب استان  

  يخراسان جنوب

آب و فاضالب  

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

جاد بو در آب يعوامل ا يبررس

ه خانه يتصف يورودي و خروج

شهر طبس و ارائه راهکار جهت 

 حذف آن

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 سالمت و ايمني غذايي

بودن  نيپائ -12

ند يفرآ  ييراکا

ه خانه يتصف يها

 جاد بوين عوامل اييتع
ارائه راه 

 حل مشکل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

آب و  يها

 فاضالب

2 

آب و فاضالب استان  

 يمرکز

آب و فاضالب  

 ياستان مرکز يشهر

در  يزان و اثرات خوردگين مييتع

شبکه  يمانيفاضالب س يلوله ها

فاضالب و کلکتور  يجمع آور

اثر  ياصلي شهر اراک و بررس

در  يو اجبار يعيتهويه طب

تور  فوق و کلکاهش خوردگي ک

مناسب جهت  يارائه راه حل ها

   يکاهش خوردگ

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 يعدم اجرا-13

 يهاطرح نهيبه

 آب و فاضالب

زان ين ميين پروژه پس از تعيدر ا

در لوله از آن  يو اثرات ناش يخوردگ

شبکه جمع  يمانيفاضالب س يها

فاضالب و کلکتور اصلي  شهر  يآور

و  يعياثر تهويه طب  يبه بررس   کارا

تور  کلکاهش خوردگي کدر  ياجبار

مناسب جهت  يفوق و ارائه راه حل ها

 م پرداخت .  يخواه يکاهش خوردگ

ارائه راه 

 حل مشکل

 

 

 

 

 اجتماعيو  يتييرمدمحور -6

 عامل غير پدافند و بحران مديريت ، رساني آگاهي 1-6
 



 68                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت  رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب و  

فاضالب 

 استان بوشهر

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 بوشهر

 يابيارائه مدل جامع ارز

شرکت  يهاسک پروژه ير

 آب و فاضالب استان بوشهر

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ستم مناسب يس نبود -20

جهت مواجه با حوادث و 

سات آب و ياتفاقات در تاس

 فاضالب

آب و فاضالب استان  يسک پروژه هايت ريريمد

 بوشهر

ه يته

 دستورالعمل

2 

آب و  

فاضالب 

استان 

خراسان 

  يجنوب

آب و فاضالب  

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

 يندهايروش ها و فرآ يبررس

ن در ارتقاء ينو يمحافظت

اماکن و  يکيزيحفاظت ف

 سات آب و فاضالبيتأس

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

دفاع، امنيت ملي و 

 سياست خارجي

عنوان ) ساير مشکالت -22

 (مشکل ذکر شود
 نينو يمحافظت يندهايروش ها و فرآ يبررس

ه يته

 دستورالعمل

3 

آب و  

فاضالب 

استان 

خراسان 

  يجنوب

آب و فاضالب  

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

و ساخت مخازن  يطراح

ط يره آب شرب در شرايذخ

 بحران )زلزله(

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

 اولويت هاي پژوهشي و

فناوري کشور در زمينه 

دفاع، امنيت ملي و 

 سياست خارجي

عنوان ) ساير مشکالت -22

 (مشکل ذکر شود
 ره آبيو ساخت مخازن ذخ يطراح

ساخت نمونه 

 محصول

 

 

 

 

 

 اجتماعيو  يتييرمدمحور-6

 سازي خصوصي و سپاري برون 2-6
 



    69                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي باال دستياسناد  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب و فاضالب  

استان خراسان 

  يجنوب

آب و فاضالب  

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

ت يفعال يبرون سپار يل اثر بخشيتحل

تابعه در شرکت آب و  يامورها يها

 فاضالب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

فناوري پژوهشي و 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي 

 و بازرگاني

مناسب  يريگ عدم بهره -17

 يو خصوص ياز برون سپار

درصنعت آب و  يساز

 فاضالب

 يبرون سپار يل اثر بخشيتحل
ه يته

 دستورالعمل

2 
آب و فاضالب  

 استان لرستان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 لرستان

 يخدمات برون سپار ياثربخش يابيارز

 شده در شرکت آب و فاضالب لرستان

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مناسب  يريعدم بهره گ -17

 يو خصوص ياز برون سپار

درصنعت آب و  يساز

 فاضالب

در سطح  يت برون سپاريوضع يبررس

خدمات  شرکت و تعيين کيفيت خدمات  

برون سپاري شده و برون سپاري نشده در 

 شرکت آب و فاضالب لرستان

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب  

 مشهد

آب و فاضالب  

 مشهد

موجود در  يسکهاير يو بررس ييشناسا

م ياثر تسه يابيو ارز BOT يقراردادها

 ت پروژه يسکها بر موفقير يمنطق

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مناسب  يريعدم بهره گ -17

 يو خصوص ياز برون سپار

درصنعت آب و  يساز

 فاضالب

 يجوانب مختلف قراردادها يهدف، بررس

 يسکهايو ر BOTاز جمله  ين عمرانينو

، ييدگاه کارفرمايمرتبط با آن از د

ن ينفعان و همچنير ذيو سا يمانکاريپ

 يم منطقيتقس يبرا يکاربرد يارائه روش

 ين روش قرارداديموجود در ا يسکهاير

 جمله کاربردهاي اين پژوهش از  است.

ن ين ايدگاه طرفيح ديتوان به تصح يم

زه و يش انگيدست از قراردادها و افزا

ران به يه پذيه گذاران و سرمايرغبت سرما

ارائه راه حل 

 مشکل



 70                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي باال دستياسناد  نوع تحقيق عنوان تحقيق

تحت  يعمران يپروژه ها ياجرا

 ن اشاره نمود .ينو يقراردادها

4 
آب و فاضالب  

 مشهد

آب و فاضالب  

 مشهد

سرجمع و  يبرآورد يهاسه روشيمقا

با  يگذارات لولهيدر عمل ييبهافهرست

 AHPاستفاده از روش 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مناسب  يريعدم بهره گ -17

 يو خصوص ياز برون سپار

درصنعت آب و  يساز

 فاضالب

ست ساله يبا توجه به تجربه مثبت حدود ب

 يساختمان يکشور جهت پرداخت کارها

ل و يبه روش سرجمع که موجب تسه

و پرداخت به  يدگيند رسيع در فرآيتسر

 ييمانکاران نسبت به روش فهرست بهايپ

قرارداد ن راهکار ياز به تدويده، نيگرد

در شبکه  يلوله گذار يسرجمع در کارها

ن مناسب يآب و فاضالب است. با تدو يها

ر يتوان به اهداف ز ين دستورالعمل ميا

 د:يرس

و پرداخت  يدگيند رسيل در فرآيتسه -1

 ت کارکرديصورت وضع

 نهيدر زمان و هز ييصرفه جو

ط يسک ناشناخته بودن شرايانتقال ر -2

 مانکاريمنطقه به پ يکيژئوتکن

 ياز برآورد واقع يناش يکاهش دعاو -3

ه يته

 دستورالعمل
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 اجتماعيو  يتييرمدمحور-6

 دانش مديريت و وري بهره 3-6
 

 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت  رديف

 نيآب و فاضالب استان قزو  1
آب و فاضالب  

 نياستان قزو ييروستا

 يآثار به اشتراک گذر يبررس

 يستم هايق سياطالعات از طر

 يطياطالعات سبز در عملکرد مح

شرکت مورد مطالعه: شرکت آب 

 نيو فاضالب استان قزو

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 استفاده -16

نامناسب از نظام 

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

 يچگونگ ي: بررسيهدف کل

 يستم هاير استفاده از سيتاث

سبز در عملکرد  ياطالعات

شرکت آب و فاضالب  يطيمح

 نياستان قزو

 ي: بررسيهدف کاربرد

ر در عملکرد يتاث يچگونگ

شرکت آب و فاضالب  يطيمح

ق به ين از طرياستان قزو

اطالعات در  ياشتراک گذار

اطالعات  يستم هايبستر س

 سبز

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب استان خراسان  

  يجنوب

 يآب و فاضالب شهر 

  ياستان خراسان جنوب

در  يل بهره وريسنجش و تحل

ر يز يواحدها يت هايفعال

مجموعه شرکت آب و فاضالب 

 يخراسان جنوب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

هاي پژوهشي و اولويت 

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

 ساير مشکالت -22

عنوان مشکل ذکر )

 (شود

 يل بهره وريسنجش و تحل
ن يتدو

 استاندارد



 72                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت  رديف

3 
آب و فاضالب استان خراسان  

  يجنوب

 يآب و فاضالب شهر 

  ياستان خراسان جنوب

 ياده سازيپ ياثر بخش يبررس

ن ي)تضم 9001زو ياستاندارد ا

آب و  يت هايت( در فعاليفيک

 يفاضالب خراسان جنوب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

 ياده سازيپ ياثر بخش يبررس

 9001زو ياستاندارد ا

ه يته

 دستورالعمل

4 
آب و فاضالب استان خراسان  

 يشمال

 يآب و فاضالب شهر 

 ياستان خراسان شمال

و اثر  ييعدم کارا يب شناسيآس

ضمن خدمت بر  يآموزش يبخش

و توسعه  ياساس مدل سه شاخگ

کارکنان با  يها يتوانمند

 خرد يريادگياستفاده از 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

آموزش و  شوراي

 پژوهش وزارت نيرو

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

 مشکل و ارائه راهکار ييشناسا
ارائه راه حل 

 مشکل

5 
 آب و فاضالب استان زنجان 

 يآب و فاضالب شهر 

 استان زنجان

ل ابعاد انطباق يو تحل يبررس

شرکت آب  يريرپذييو تغ يريپذ

ط يو فاضالب استان زنجان با مح

ست ي، زي، اقتصادياجتماع

 يکيو تکنولوژ يطيمح

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

ع يرات سرييبا توجه به تغ

سازمان  يو داخل يرونيط بيمح

ل ابعاد يو تحل يها، لزوم بررس

 يريرپذييو تغ يريانطباق پذ

شرکت آب و فاضالب استان 

، يط اجتماعيزنجان با مح

و  يطيست محي، زياقتصاد

ر قابل اجتناب يغ يکيتکنولوژ

ن ين پروژه در ايباشد و ا يم

 ده است.يف گرديراستا تعر

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت  رديف

6 
 آب و فاضالب استان زنجان 

 يآب و فاضالب شهر 

 استان زنجان

شرکت آب  يراهبرد ينده نگاريآ

ک يو فاضالب استان زنجان با تکن

، يفن يل روند در حوزه هايتحل

ست ي، زي، اجتماعياقتصاد

 …و  يطيمح

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ يعاجتما

به اهداف مطلوب  يدسترس

شرکت آب و فاضالب زنجان 

 يراهبرد ينده نگاريازمند آين

ن ييدر تمام حوزه ها و تع

روندها و نقاط شاخص و روندها 

 يو نقاط ضعف موجود و ارائه 

ش يحفظ و افزا يراهکارها

از  يريمثبت و جلوگ يروندها

 باشد   يم ينزول يروندها

 ارائه مدل 

 

 

 اجتماعيو  يتييرمدمحور -6

 و مشترکين کارکنان مندي رضايت 4-6
 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب و  

فاضالب 

 استان قم

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 قم

اثر سبک  يبررس

ن يبر رابطه ب يرهبر

، يت منابع انسانيريمد

و  يت شغليرضا

 يعملکرد سازمان

آب و  يشرکتها

 فاضالب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

انجام شود و اثر سبک ق مي تواند به صورت يک پايان نامه  ياين تحق

و عملکرد  يت شغلي،رضايت منابع انسانيرين مديبر رابطه ب يرهبر

 آب و فاضالب بررسي گردد يشرکتها يسازمان

 ارائه مدل 



 74                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

2 

آب و  

فاضالب 

 استان لرستان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 لرستان

اندازه گيري ميزان 

رضايت مندي 

مشترکين از خدمات 

شرکت آب و فاضالب 

 لرستان 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي 

عالي علوم 

تحقيقات و 

 فناوري

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

 يدو عامل موثر بر نحوه ارائه خدمات  م يتمنديت خدمات و رضايفيک

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

 ين پروژه ميج مورد انتظار ايت خدمات از نتايفيارتقاء ک يها در راستا

 باشد 

ارائه راه حل 

 مشکل

 
 يتي و اجتماعييرمحور مد-6

 ي اطالعاتفناور 5-6

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

عنوان مشکل 

 کليدي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار

1 
آب و فاضالب  

 استان کردستان

آب و فاضالب  

استان  ييروستا

 کردستان

 يامکان استفاده از روش ها

و   incript يرمز گذار

discript ت و يامن يبرا

 يتاها و بانکهايحفاظت از د

 ياطالعات

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

 استفاده -16

نامناسب از نظام 

ن ينو يها

، يتيريمد

و  ياجتماع

 يفرهنگ

 ياطالعات يتاها و بانکهايت و حفاظت از ديامن يارتقا

 شرکت

د نرم يتول 

 افزار

2 

آب و فاضالب  

استان خراسان 

  يجنوب

آب و فاضالب  

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

، جنس، يه نقشه پراکندگيته

رحند در نرم يبافت خاک شهر ب

پروژه 

 يپژوهش
اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

ساير  -22

 مشکالت

در امکان  يريشناخت بافت خاک منطقه از لحاظ نفوذ پذ

 نشت
 ارائه مدل 
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

عنوان مشکل 

 کليدي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار

 يريزان نفوذپذيو م GISافزار 

 آب در خاک

زمينه مديريت، 

 اقتصادي و بازرگاني

عنوان مشکل )

 (ذکر شود

3 
آب و فاضالب  

 استان فارس

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 فارس

ن ياطالعات مشترک يداده کاو

مصرف با  يالگو ييشناسا يبرا

ت يريمد ياده سازيهدف پ

تحت  يشهرها يمصرف برا

پوشش شرکت آبفا  فارس 

 )مرودشت و فسا(

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هدررفت   -4

و آب بدون  آب

 در آمد

کنترل هرچه  يشرکت برا ييش تواناي:  افزايهدف اصل 

نقاط مثبت و  ييهمراه با شناسا يبهتر منابع آب شهر

 ياصالح الگوع آب و يتوز ينه سازيجهت به يمنف

مات ياتخاذ تصم ييجاد تواناي( ا1:  يمصرف.  اهداف فرع

ش توان ي( افزا2ت مصرف.يريعتر جهت مديق تر و سريدق

بهتر  يزيرموجود جهت برنامه ياستفاده از منابع اطالعات

سازمان  يي( باال رفتن کارا3مصرف.  يجهت اصالح الگو

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

شرکت   نتابج مورد انتظار :  يبردن سطح درآمدها

، شرکت آب و فاضالب چه يکاوداده يهاافتهيله يبوس

تواند در جهت کنترل منابع آب يرا م يالگوها و مشکالت

کند تا بتواند  ييع آب، شناسايتوز يسازنهيو به يشهر

مات الزم ير و تصميله اقدامات و تدابينده به وسير آد

 ي(  چه الگوها1به رفع آنها بپردازد؟ مثل :   يتيريمد

قابل برداشت  يمختلف بطور کل يهايدر کاربر يمصرف

، يماتيت مصرف چه تصميري(  جهت مد2هستند؟ 

توان با استفاده از ي( چگونه م3تواند اتخاذ شود؟ يم

مصرف و  يود، جهت اصالح الگوموج يمنابع اطالعات

( 4رد؟  يصورت گ يزيرآموزش فرهنگ مصرف، برنامه

 ارائه مدل 



 76                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

عنوان مشکل 

 کليدي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار

خود را در انجام امور  ييتواند کارايچگونه سازمان م

 مربوط به کنترل و نظارت بر مصرف، باال ببرد؟

4 
آب و فاضالب  

 استان گلستان

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 گلستان

( Data mining) يداده کاو

ن با يدر بانک اطالعات مشترک

ش يکرد کاهش مصرف، افزايرو

 يالگو ييدرآمد و شناسا

 مصرف

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

ن ينو يها

، يتيريمد

و  ياجتماع

 يفرهنگ

افتن ي -قرائت يدا کردن خطاهايداده ها و پ يخوشه بند

ل يتحل -خطاها يمدل کردن درصد وزن -مصرف يالگوها

 نيرفتار مصرف مشترک

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

آب و فاضالب  

 کاشان

آب و فاضالب  

 کاشان

 ياتيح ير ساخت هايز يابيارز

ر ساخت، سامانه ها و ي)ز

 يحوزه فناور يس هايسرو

اطالعات ( آبفا در قبال حمالت 

امن  يو ارائه راهکارها يبريسا

 آنها يو مقاوم ساز يساز

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

مواجهه  -18

بحران  شدن با

 يايها و بال

و  يعيطب

 ياجتماع

  ريب پذينقاط آس ييشناسا -1

 تيامن يارتقا يبه راهکارها يابيدست -2

 يراهکارها يق در اجرايدق يزيامکان برنامه ر-3

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

آب و فاضالب  

 مشهد

آب و فاضالب  

 مشهد

 يسنجمطالعه و امکان

تکنولوژي  يريبکارگ

LoRaWAN  بعنوان

در  APNن شبکه يگزيجا

 شرکت آبفا مشهد

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب
  

بعنوان  LoRaWANتسلط و شناخت به تکنولوژي 

 ن شبکهينو يهاياز فناور يکي

 APNبرطرف نمودن مشکالت شبکه 

مانند  LoRaWAN يهاشبکه ياياز مزا يمندبهره

ها نهيزات، کاهش هزيت، بهبود طول عمر تجهيبهبود امن

 اريبه اپراتور شبکه س يو رفع انحصار و وابستگ

 يساز يبوم

 يفناور
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

عنوان مشکل 

 کليدي
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار

لوت کوچک بر اساس تکنولوژي يک پاي ياجرا

LoRaWAN 

 

 اجتماعيو  يتييرمدمحور-6

 اجرايي و مديريتي قوانين 6-6
 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف

1 
آب و فاضالب استان  

 البرز

 يآب و فاضالب شهر 

 استان البرز

تناسب شغل و شاغل و  يبررس

ر آن بر عملکرد منابع يتاث

شرکت به منظور  يانسان

 کارک يش بهره وريافزا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

 استفاده -16

نامناسب از نظام 

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

 ش بهرهيت وافزا يبهبود وضع

 يور

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب استان  

 يخراسان رضو

 يآب و فاضالب شهر 

 ياستان خراسان رضو

ش بهره يافزا يراهکارها يبررس

ن يخدمات به مشترک يور

 شرکت آب و فاضالب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

خدمات به  يش بهره وريافزا

 ن يمشترک

ه يته

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب استان  

 زدي

 يآب و فاضالب شهر 

 زدياستان 

ل کننده يموانع و تسه يبررس

استفاده  يرش عموميپذ يها

زد در يمجدد از پساب در شهر 

 99سال 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

چشم راهبردهاي سند 

 انداز وزارت نيرو

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

، يتيرين مدينو يها

 يو فرهنگ ياجتماع

و  يزان آگاهين مييتع -1

رش مردم در رابطه با استفاده يپذ

ن عوامل ييتع -2از پساب 

در  يرش عموميل کننده پذيتسه

 -3رابطه با استفاده از پساب 

مختلف  يها ن جنبهييتع

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف

نظر استفاده از پساب از 

و  ي، اقتصادي، فرهنگياجتماع

 يفن

 

 اجتماعيو  يتييرمدمحور -6

 مصرف کاهش فرهنگي و اقتصادي و فني مديريت 7-6
 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
 آب و فاضالب اهواز   آب و فاضالب اهواز  

 ييت دارايريمد ياثربخش يابيارز

( با PAM) يکيزيف يها

استفاده از مدل کمبل 

(Uptime) 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي 

 و بازرگاني

 استفاده -16

نامناسب از نظام 

ن ينو يها

، يتيريمد

و  ياجتماع

 يفرهنگ

 ينه هايسک و هزيکاهش ر

و  يش تاب آورينگهداشت و افزا

سامانه  ينان و دسترسيت اطميقابل

 عين و توزيتأم يها

ه يته

 دستورالعمل

2 

آب و فاضالب استان  

 تهران

 ييآب و فاضالب روستا 

 استان تهران

در گسترش  يينقش زنان روستا

فرهنگ و آموزش خانواده در 

 ت مصرف آبيريمد

پروژه 

 يپژوهش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

دستيابي به     

دانش و فناوري 

نوين جهت 

ش مشارکت يافزا

در   يمردم يها

آب و  يپروژه ها

 فاضالب

 يش بهره وريافزا
ه يته

 دستورالعمل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

3 

آب و فاضالب استان  

 اصفهان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان اصفهان

ش يمختلف پ يروش هاسه يمقا

ه نرم يمصرف و ته يالگو ينيب

 افزار مربوطه

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 يمصرف باال  -9

در  يانرژ

سات آب و يتاس

 فاضالب

 يالگو ينيش بيه نرم افزار پيته

 مصرف

د نرم يتول 

 افزار

4 

آب و فاضالب استان  

 اصفهان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان اصفهان

همه جانبه نگر  يمدل ساز

 ن يمصرف آب مشترک

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 هدررفت آب  -4

و آب بدون در 

 آمد

 ارائه مدل  مصرف آب شرب ينيش بيپ

5 

آب و فاضالب استان  

  يخراسان جنوب

 يآب و فاضالب شهر 

  ياستان خراسان جنوب

ها و  ير بخشودگيتأث يبررس

گان در مصارف يرا يهاتعرفه

 انشعابات تعلق گرفته

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي 

 و بازرگاني

ساير  -22

عنوان ) مشکالت

 (مشکل ذکر شود

 يهاو تعرفهها  ين اثر بخشودگييتع

 گان يرا

ه يته

 دستورالعمل

6 

آب و فاضالب استان  

  يخراسان جنوب

 يآب و فاضالب شهر 

  ياستان خراسان جنوب

ر نصب لوازم يزان تأثيم يبررس

زان يکاهنده مصرف بر م

جاد يآب و ا ييجوصرفه

 يبرا يمناسب اجتماع يراهکارها

 استفاده مردم از آنها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ساير  -22

عنوان ) مشکالت

 (مشکل ذکر شود

ر نصب لوازم کاهنده يزان تأثين مييتع

 مصرف

ه يته

 دستورالعمل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

7 

آب و فاضالب استان  

 يخراسان شمال

 يآب و فاضالب شهر 

 ياستان خراسان شمال

رفتار  يه منحنيو ته يبررس

ن يمصرف آب توسط مشترک

زات اندازه يبا نصب تجه يخانگ

 يريگ

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه رفاه 

 و تامين اجتماعي

استفاده  -16

از نظام  نامناسب

ن ينو يها

، يتيريمد

و  ياجتماع

 يفرهنگ

 انيرفتار مشتر ييشناسا
ارائه راه حل 

 مشکل

8 

آب و فاضالب استان  

 زنجان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان زنجان

ن بر ياطالعات مشترک يداده کاو

و سامانه  GISگاه داده يه پايپا

 ينيش بين به منظور پيمشترک

ت يريمصرف، تقاضا، درآمد و مد

 ع آبيشبکه توز

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم تناسب  -11

مت تمام يق نيب

مت يشده با ق

 يفروش و اقتصاد

 ينبودن تعرفه ها

 آب و فاضالب

 ين پروژه داده کاويهدف از ا

از  يکين در ياطالعات مشترک

منتخب استان زنجان که  يشهرها

 يبرقرا يالزم برا ير ساخت هايز

و  GISگاه داده يه پاين پايارتباط ب

ن در آنها انجام يسامانه مشترک

 ينيش بيده است، به منظور پيگرد

ن يمصرف، تقاضا، درآمد و همچن

 باشد. يع آب ميت شبکه توزيريمد

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

آب و فاضالب استان  

 راحمديه و بويلويکهگ

 يآب و فاضالب شهر 

ه و يلوياستان کهگ

 راحمديبو

ل نحوه مصرف يو تحل يبررس

ن آب استان در طبقات يمشترک

 ( متر مکعب در ماه0-10)

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم تناسب  -11

مت تمام يق نيب

مت يشده با ق

 يفروش و اقتصاد

ش تعداد يافزا ييل چرايو تحل يبررس

ن آب استان در طبقات يمشترک

متر مکعب در  10-0و  5-0مصرف 

 ماه

ه يته

 دستورالعمل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 ينبودن تعرفه ها

 آب و فاضالب

10 

آب و فاضالب استان  

 راحمديه و بويلويکهگ

 يآب و فاضالب شهر 

ه و يلوياستان کهگ

 راحمديبو

روند  يابيل و ارزي، تحليبررس

در شهر  يد آب خاکستريتول

استفاده از  ياسوج و امکان سنجي

کاهش مصرف و  يآن در راستا

 نهياستفاده به

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 در زمينه آب کشور

 هدررفت آب  -4

و آب بدون در 

 آمد

زان مصرف آب در بخش يباال بودن م

ه يو عدم سرما يمختلف خانگ يها

 يآب خاکستر يمناسب بر رو يگذار

ه يته

 دستورالعمل

 
 اجتماعيو  يتييرمدمحور -6

 اجرايي و مديريتي نوين هاي نظام 8-6
 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب استان  

 تهران

 يآب و فاضالب شهر 

 استان تهران

حذف  يب شناسيآس

و ارائه  يقبوض کاغذ

 يکاربرد يراهکارها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

شوراي مصوب 

آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

نامناسب از  استفاده -16

، يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ياجتماع

ب يآس يبرمبنا ياتيعمل يارائه راهکارها

 موضوع يشناس

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
آب و فاضالب استان  

 سمنان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان سمنان
پيش بيني رفتار نظارتي 

در مصرف مشترکين 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب
  

رفتار  ينيش بيپ يارائه مدل در راستا

 نيمشترک
 ارائه مدل 
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

شرکت آب و فاضالب با 

 استفاده از داده کاوي

3 
آب و فاضالب استان  

 سمنان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان سمنان

کشف دانش داده هاي 

مشترکين بدهکار در 

 شرکت آب وفاضالب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب
 ارائه مدل  ن بدهکاريدر جهت مشترک يارائه دستاورد  

4 
آب و فاضالب استان  

 سمنان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان سمنان

 يدر داده ها يداده کاو

 يداخل يو حسابرس يمال

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب
  

و ارتقا  يمال يکشف دانش در داداه ها

 يبانيو پشت يعملکرد مال

ن يتدو

 استاندارد

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  5

 يکنندگلياثر تعد يبررس

ک و ياستراتژ يرهبر

بر  يفرهنگ سازمان

 يراهبرد ييهمسو

و  ياطالعات يهاستميس

 کسب و کار در آبفا مشهد

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

از  استفاده نامناسب -16

، يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ياجتماع

ده آل برخوردار ير ايکه از رفتار تاث يرهبران

نش ي، بيط، الهامينسبت به محهستند، 

ن، باهوش و حساس هستند، و با يآفر

ت را يمامور ي، حس و معنايشترياحتمال ب

کنند. در سازمان ها،  يدر شرکت ارائه م

ک در سطح سلسله ياستراتژ يريم گيتصم

 يافتد، و رفتار رهبر يمراتب باالتر اتفاق م

ر يين و تغيدر تدو يده آل، نقش مهمير ايتاث

ق به ين تحقيکند. در ا يفا ميا يژاسترات

 يرهبر ير اثر متقابل رفتارهايتاث يبررس

 يدر هماهنگ يک و فرهنگ سازمانياستراتژ

و کسب و  ياطالعات يستم هايک سياستراتژ

ارائه راه 

 حل مشکل



    83                                                                                         99رو در سال يوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

سازمان آبفا مشهد  يستم هايکار و ادغام س

 شود يپرداخته م

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  6

ت منابع يرير مديتاث يبررس

ک ياستراتژ يانسان

برعملکرد شرکت آب 

 يانجيوفاضالب مشهد، بام

 يبرا ينيارزش آفر يگر

 انيمشتر

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

از  استفاده نامناسب -16

، يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ياجتماع

 يت استراتژيريظام مدو استقرار ن يطراح

ارزش  يگر يانجيعملکرد آبفا مشهد با م

که از  يان به نحويمشتر يبرا ينيآفر

 رود تا: ين مفهوم انتظار ميا يسازادهيپ

دگاه يرا شفاف نموده و فهم و د ي( استراتژ1

ران و افراد مختلف سازمان را به يمد يها

که افراد  يد ، بطوريک نمايگر نزديکدي

از  يکسانيف و درک يتعر يسازمان همگ

 ند.يها و اهداف سازمان کسب نما ياستراتژ

سازمان به  ي( انتقال چشم انداز و استراتژ2

ن ييق تعيت را از طريريسطوح مختلف مد

و  يدينده کليفرا يکه برا يارها و اهدافيمع

شود ،  ين مييتع ياسترتژ يدر راستا

 د.يل نمايتسه

ک را از يو استراتژ ياتيعمل ي( برنامه ها3

 يار هايمع يبرا ين اهداف کمييق تعيطر

 يدر راستا يتيريمد يزيچهارگانه و برنامه ر

 د.ين اهداف ، همراستا و هدفمند نمايا

آن از  يو اجرا ي( جهت بهبود در استراتژ4

ارائه راه 

 حل مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 يو اثر بخش ييق کنترل مداوم کارايطر

 د.يمناسب ارائه نما ي، بازخوردها ياستراتژ

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  7

ت منابع يرير مديتاث يبررس

سبز بر عملکرد  يانسان

آبفا مشهد  يطيست محيز

 سبز ينوآور يگريانجيبا م

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

از  استفاده نامناسب -16

، يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ياجتماع

 يت مصرف آب برون سازمانيريمد -1

 ()گاز و برق يت مصرف انرژيريمد -2

 ت پسماند و مصرف کاغذيريمد -3

در جهت  يآموزش و فرهنگ ساز -4

استفاده  يپرسنل شرکت در راستا ييآشنا

 پاک و منابع يها يانرژ نه ازيبه

ارائه راه 

 حل مشکل

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  8

در حل  يمينقش کار ت

 يتعارضات در پروژه ها

ساخت و ساز به روش 

BOT 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

از  استفاده نامناسب -16

، يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ياجتماع

ساخت و ساز به روش  يهادر انجام پروژه

ت نوع پروژه، يمختلف، عالوه بر اهم يها

ت يز اهميقرارداد ن يانسان يرويبلغ و ... ، نم

دارند که در صورت عدم توجه به آن،  ييباال

به کل  يريجبران ناپذ يتواند ضربه هايم

 ين پروژه سعيف ايپروژه وارد شود. لذا با تعر

ت يو اهم يانسان يرويشده است تا نقش ن

ن دست پروژه ها مورد يدر ا يميکار ت

قرار گرفته و بتواند مورد استفاده  يابيارز

 رد.يها قرار گران پروژهيمد

ارائه راه 

 حل مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  9

 يبندتيو اولو ييشناسا

کاهش اثرات  يراهکارها

از  يناش يتنش آب

در مشهد با  يخشکسال

ل سلسله ياستفاده از تحل

 يگروه يمراتب

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مواجهه شدن با -18

 يعيطب يايبحران ها و بال

 يو اجتماع

شده از  ييمختلف شناسا يراه ها يبررس

 يناش يامدهايکاهش پ يمنظر خبرگان برا

 در شهر مشهد ياز خشکسال

 ارائه مدل 

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  10

 يسازاده يو پ يبررس

ت يريمد يهارساختيز

در صنعت آب و  يفناور

 فاضالب کشور

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

از  استفاده نامناسب -16

، يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ياجتماع

 يت فناوريريمبحث مد يل و بررسيتحل -1

 کشور آن در يو مطالعه موارد اجرا

 يبرا يفناورت يريمد يساز يبوم -2

 ينيبشيصنعت آب و فاضالب کشور و پ

 يورود يهر نوع فناور ياجرا نديفرآ

ر يو ز يند اصلين نامه، فرآيين آيتدو -3

 يفرع يندهايفرا

ه يته

دستورالعم

 ل

 اجتماعيو  يتييرمدمحور -6

 آب اقتصاد و درآمد شده، تمام قيمت ها، هزينه 9-6

 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

 آب و فاضالب اهواز   آب و فاضالب اهواز   1

حجم فروش  يش واقعيافزا يبررس

ا قطر يز کنتور يل در سايآب با تقل

ر آن بر آب هدررفت يانشعاب و تاث

 (ي)هدر رفت ظاهر

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

هدررفت آب و آب بدون   -4

 در آمد
 نه هايش درآمد و کاهش هزيافزا

ارائه راه حل 

 مشکل



 86                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

 آب و فاضالب اهواز   آب و فاضالب اهواز   2
بررسي روش هاي افزايش درآمد 

شرکت با استفاده از مدل تحليل 

SWOT 

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

مديريت، 

اقتصادي و 

 بازرگاني

از نظام  استفاده نامناسب -16

و  ي، اجتماعيتيرين مدينو يها

 يفرهنگ

ارائه راهکارها و الگوهايي جهت 

افزايش درآمد با استفاده از 

شناسايي نقاط قوت، ضعف، 

 فرصت ها و تهديدها

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   آب و فاضالب اهواز   3

نتورهاي کبررسي علل خرابي 

ت آبفا اهواز و تاثير آن کين شرکمشتر

بر هدر رفت ظاهري آب و آب بدون 

ارهاي بهبود کدرآمد و ارائه راه

 متناسب با شرايط اقليمي

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

آب بدون و  هدررفت آب  -4

 در آمد

تعيين مشخصات فني کنتور و 

نحوه نصب آن متناسب باشرايط 

اقليمي شهر کاهش هزينه ها در 

اندازه -بخش مديريت کنتور

گيري دقيق ميزان مصرف به 

منظور مديريت فروش و کاهش 

ارائه روشهاي  _آب بدون در آمد

محاسبه علمي وبراساس روابط و 

معادالت منطقي ارائه وعلت يابي 

ن نوع ييرابي کنتورها و تعخ

 مطلوب کنتور

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب استان  

 فارس

آب و فاضالب  

 استان فارس ييروستا

و  يطراح يو امکان سنج يبررس

نه يک بهيآلتراسون يساخت کنتورها

شده با  يساز يشده و بوم يساز

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز 

 وزارت نيرو

مت يق نيعدم تناسب ب -11

مت فروش و يتمام شده با ق

در  يبه دقت حد اکثر يابيدست

هش و کا يآب مصرف يرياندازه گ

بحساب  يزان آب هايم

ساخت 

نمونه 

 محصول
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 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

ت ارسال اطالعات از راه دور، يقابل

ند يفرآ يسازاده يار باال و پيدقت بس

کرد اقتصاد يمتناسب با رو يها

 در ارائه خدمات و فروش آب يمقاومت

آب  ينبودن تعرفه ها ياقتصاد

 و فاضالب

تمام شده  يامده،کاهش بهاين

 ينه هايد کنتور،حذف هزيخر

به  يمتعارف در مراجعات حضور

ع در ين،تسريدرب منازل مشترک

ت يريو مد يريم گيروند تصم

ر متعارف،امکان يمصارف غ

مشاهده برخط اطالعات 

ز يع در انجام آناليمصرف،تسر

مصرف در جهت  يتيريمد يها

  ياتيعمل يها يم سازيتصم

5 
آب و فاضالب استان  

 نيقزو

آب و فاضالب  

 نياستان قزو ييروستا

در خصوص  يت افکار عموميريمد

آب و فاضالب و  ير تعرفه هاييتغ

خدمات مرتبط و ارائه راهکار مناسب 

 يطرح ها يش از اجرايپ يارتباط

 ش تعرفه يافزا

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

 اولويت هاي

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

از نظام  استفاده نامناسب -16

و  ي، اجتماعيتيرين مدينو يها

 يفرهنگ

اثر گذار بر  يتمهاين آييتع

مناسب و  ياجتماع يرفتارها

نه  به يبه ين برنامه ارتباطيتدو

 منظور :

 يهموار  نمودن راهکارها-

مت تمام يکاهش فاصله ق يياجرا

خدمات آب و  ييمت نهايشده و ق

 فاضالب 

کاهش تنش ها و تعارضات -

 ش نرخ ها يدر مقابل افزا ياجتماع

ن و يبه مخاطب يبخش يآگاه-

 يالقاء رفتار صادقانه در تعرفه ها

ه يته

 دستورالعمل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

 مورد انتظار  يش هايموجود و افزا

ن در يهمراه ساختن مخاطب-

آب و  يمت گذاريت قيدرک وضع

نه آب به يمصرف به-تا   ينها

در کنار  ياقتصادسبب مسائل 

  ير موارد اجتماعيسا

 ياز روش ها يريجلوگ -

نامتعارف اخذ انشعاب آب در 

توسط  ييو روستا يمناطق شهر

 نيمشترک

6 
آب و فاضالب استان  

 اصفهان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان اصفهان

ن آب در يرفتار مشترک يالگو يبررس

از پرداخت قبوض آب بها با استفاده 

 يداده کاو يروش ها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

مديريت، 

اقتصادي و 

 بازرگاني

مت يق نيعدم تناسب ب -11

مت فروش و يتمام شده با ق

آب  ينبودن تعرفه ها ياقتصاد

 و فاضالب

ن در يرفتار مشترک ينيش بيپ

 پرداخت قبوض آب بها
 ارائه مدل 

7 
آب و فاضالب استان  

 يخراسان رضو

 يآب و فاضالب شهر 

 ياستان خراسان رضو

نه ها در عوامل يهز يچسبندگ يبررس

 ان شرکت يموثر بر ز

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

مت يق نيعدم تناسب ب -11

مت فروش و يتمام شده با ق

 نه ها  يت هزيريکاهش و مد
ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

آب  ينبودن تعرفه ها ياقتصاد

 و فاضالب

8 
آب و فاضالب استان  

 سمنان

 يآب و فاضالب شهر 

 استان سمنان

اوي در کهاي داده کنيکارگيري تکب

شناسايي، تحليل، دسته  بندي، پيش  

تورهاي مؤثر در کنترل فاکبيني و 

 وقوع حوادث

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

  
کاهش حوادث شبکه و خطوط 

 انتقال آب
 ارائه مدل 

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  9

نشت  يهاياستراتژ ين و اجراييتع

 يشبکه بر اساس سطح اقتصاد يابي

ع آب شهر مشهد ينشت در شبکه توز

 (يطرح پژوهش يدستاوردها ي)اجرا

پروژه 

 يپژوهش

راهبردهاي سند 

چشم انداز 

 وزارت نيرو

 نهيبه يعدم اجرا-13

 آب و فاضالب يهاطرح

طرح  يين پروژه فاز اجرايا

ن سطح ييتع»با عنوان  يپژوهش

 ينشت در شبکه آبرسان ياقتصاد

باشد. که در  يم« شهر مشهد

حال حاضر با مدل ارائه شده در 

ن ي، تدويطرح پژوهش

ه يدر کل يابينشت  يهاياستراتژ

شهر مشهد براساس  يهازون

نشت در دستور  يسطح اقتصاد

 کار قرار دارد.

 ياجرا

 لوتيپا



 90                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

 آب و فاضالب مشهد  آب و فاضالب مشهد  10

در برآورد ارزش  يمفهوم يمدلساز

در  ياستفاده از آب خاکستر ياقتصاد

: يمطالعه مورد /يشهر يکاربر

 شهر مشهد 13منطقه 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

سند راهبردهاي 

چشم انداز 

 وزارت نيرو

 نهيبه يعدم اجرا-13

 آب و فاضالب يهاطرح

استفاده از  يبرآورد ارزش اقتصاد

 يدر منطقه ها يآب خاکستنر

 استفاده از آب شرب يبجا يشهر

 ارائه مدل 

 

 

 محيط زيست -7

 زيست محيط هاي آلودگي 1-7
 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب و فاضالب  

 استان بوشهر

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 بوشهر

 يفيع کيتوز يکم يرياندازه گ

 يشرب خروج يکروپالست ها در آبهايم

 آب شرب استان بوشهر يه خانه هايتصف

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

پژوهشي اولويت هاي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يفيک کاهش  -1

 منابع آب

 ينده هاياز آال يديانواع جد ييشناسا

 يطيست محيز
 ن استاندارديتدو

2 

آب و فاضالب  

 استان بوشهر

آب و فاضالب  

استان  يشهر

 بوشهر

و  ييايوآئروسل ها )باکتريتنوع  ب يبررس

ه ياطراف تصف ي( موجود در هوايقارچ

 فاضالب بوشهرخانه 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يانتشار بو -14

ه خانه و يتصف

پمپاژ  يستگاههايا

 فاضالب

 يه خانه هايکاهش بو در تصف

 فاضالب
 ه دستورالعمليته
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 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

3 

آب و فاضالب  

 زدياستان 

آب و فاضالب  

 زدياستان  يشهر

مبارزه با  يبرا يقيتلف يروش ها يبررس

 زديه خانه شهر يحشرات در تصف

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 مواجهه شدن با -18

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

د ييسموم مناسب مورد تا يبررس

ست جهت مبارزه يط زيبهداشت و مح

 آن يطيست محيبا پشه و اثرات ز

حل  ارائه راه

 مشکل

 محيط زيست -7

 توسعه پايدار 2-7
 

 عنوان تحقيق پيشنهاد دهنده شرکت عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

1 
آب و فاضالب استان  

 آذربايجان غربي

 يآب و فاضالب شهر 

 استان آذربايجان غربي

توسعه  ياده سازيپ يراهکارها يبررس

 ت سبز در حوزه آب يريدار و مديپا

پروژه 

 يپژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 منابع آب يفيک کاهش  -1

و  يداريکمک به توسعه پا

ست ياز صدمات ز يريشگيپ

 يطيمح

ه يته

 دستورالعمل

 

 محيط زيست -7

3-7 HSE 

 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب و فاضالب  

استان خراسان 

 يجنوب

آب و فاضالب  

استان  يشهر

  يخراسان جنوب

ط يمح ينده هايآال يبررس

آب و  يفيک يشگاه هايآزما

 يفاضالب و ارائه راهکارها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 سالمت و ايمني غذايي

مشکالت  ساير -22

 ()عنوان مشکل ذکر شود

 يو ارائه راهکارها  ينده هايآال يبررس

 يکاربرد

ارائه راه حل 

 مشکل



 92                                                                                                            رمجموعهيز يهاشرکت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و

 

 عنوان شرکت رديف
پيشنهاد  شرکت

 دهنده
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق

در رفع آن )منطبق بر  يکاربرد

 (HSE يشاخص ها

 



 

 ها()تلفن شرکتها هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويت نحوه تماس با شرکت
  هاي زيرمجموعهتکشور و شرکت مهندسي آب و فاضالب کشر

آقاي مهندس حميدرضا  ، 6پالک زادهبلوار کشاورز، خيابان شهيد عبدا...تهران، نشاني: ، فاضالب کشورشرکت مهندسي آب و  ◄

 . 89601718خستو ، تلفن تماس  

  http://isrc.nww.irاينترنتي: نشاني 

 (:ييروستا و يآب و فاضالب شهر ي)شرکت ها ياستان آب و فاضالبهاي تکشر◄  

ساز يبا توجه به  شرکت ها   يکپارچه  شهر    يخدمات  ضالب  ستا  يآب و فا سالجار  ييو رو ه يهنکه در زمان تيو نظر به ا يدر 

  يهاک از شرکت يجهت ارتباط با هر در حال انجام بوده ، لذا  يکپارچه ساز يروند  ، مذکور يهاشرکت در  يقاتيتحق يهاتياولو

سا مزبور ،  شرکت يبه آدرس وب  شماره تلفن  ا يدر جدول ذيل مراجعه و  ها ت  سعه فناور يدفتر تحق يهابا  و ارتباط با   يقات ،تو

 .دييآّب و فاضالب کشور تماس حاصل فرما ينعت شرکت مهندسص

  88973034،  89601700، تلفن تماس  يمحمد رضا غالم  يآقا

 89601718تماس  د رضا خستو ، تلفن يمهندس حم يآقا

 گردد . يو شماره تماس آنها متعاقباً اعالم م يآب و فاضالب استان يهاقات شرکتيران تحقيست مديان ذکر است ليشا

 آب و فاضالب شهري هايشرکت نشاني اينترنتي

 

 
 

 www.abfa-azarbaijan.ir شرقياستان آذربايجان  1

   www.waww.ir غربياستان آذربايجان 2

  www.abfa-ardabil.co.ir استان اردبيل 3

   www.abfa-esfahan.com استان اصفهان 4

http://isrc.nww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.abfa-ardabil.co.ir/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/


[Type t ext ] 

 

 

 
 

 www.abfaalborz.ir استان البرز 5

 www.abfailam.ir استان ايالم 6

 www.abfa-bushehr.ir استان بوشهر 7

 www.tpww.co.ir استان تهران 8

 www.abfa-chb.ir چهارمحال و بختيارياستان  9

 www.abfa-khj.ir استان خراسان رضوي 10

 www.abfakhorasan.ir استان خراسان جنوبي  11

  www.abfa-nkh.ir استان خراسان شمالي 12

 www.abfakhz.ir استان خوزستان 13

 www.znabfa.com استان زنجان 14

  www.sww.ir سمناناستان   15

 www.abfasb.ir استان سيستان و بلوچستان 16

 www.abfa-fars.ir فارساستان  17

 www.abfaqazvin.ir استان قزوين 18

 www.abfa-Qom.com استان قم 19

 www.abfa-kordestan.ir کردستاناستان  20

 www.abfakerman.ir کرماناستان  21

 www.abfaksh.ir کرمانشاهاستان  22

 www.abfa-kb.ir بويراحمد کهگيلويه واستان  23

http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfa-kb.ir/


 

 

 
 

 www.abfagolestan.ir گلستاناستان  24

 www.abfa-guilan.ir گيالناستان  25

 www.abfa-lorestan.ir لرستاناستان  26

 www.abfa-mazandaran.ir مازندراناستان  27

 www.abfamarkazi.ir مرکزياستان  28

 www.abfahormozgan.com هرمزگاناستان  29

 www.hww.ir همداناستان  30

 www.abfayazd.com يزداستان  31

 www.aww.co.ir اهواز 32

 www.abfa-shiraz.com شيراز 33

 www.abfakashan.ir شاناک 34

 www.abfamashhad.ir مشهد 35

 

 

 

 

http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.abfayazd.com/
http://www.aww.co.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfamashhad.ir/


[Type t ext ] 

 

 رويوزارت ن يقاتيتحق يها تيان نامه( از اولويا پاي)يقاتيفلوچارت اخذ پروژه تحق

هاي زيرمجموعه بايد تحقيقاتي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکت      هاي پژوهشگران محترم جهت اخذ اولويت  

سايت   ها تياولو اين طبق فلوچارت ذيل اقدام کنند. وزارت  يقات و فناوريدفتر آموزش تحق ينترنتياهمچنين بر روي 

 . بارگذاري شده است( http://trt.moe.gov.irرو)ين

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک شرکت ي يقاتيتحق يهاتياز اولو يقاتيک عنوان تحقيدا کردن يپ  

رو يوزارت ن يقاتيتحق يهاتياولو يکيل الکترونياز فا  

 تماس با شرکت مربوطه

 ها آمده است(تيل اولويفا انتهاي در هاشرکت)تلفن  

 انعقاد قرارداد

ل آنيشنهاد پروژه و تکمياخذ فرم پ  

 شروع

 يقاتين عنوان تحقيا ايآ

  شده است؟ واگذارقبال 

 يداور

فرم 

شنهاد يپ

پروژه شنهادياصالح فرم پ  

 بله

ريخ  

  رد نياز به اصالح 

انيپا  



 

 «خاص  يسهام» 

 

 ي قاتيتحق يهاشنهاد پروژهيفرم پ

با شرکت  ،نهاييفرم پيشنهاد توجه : اين فرم به عنوان نمونه بارگذاري شده است. پژوهشگران بايد براي اخذ 

 .مربوطه هماهنگي نمايند

 

 

 

 : يقاتيعنوان پروژه تحق

 محقق:



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 

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

 

  يقاتيخالصه اطالعات پروژه تحق –الف   

 عنوان پروژه -1

 : يبه فارس

 : يسيبه انگل

 ( يا حقوقي يقيحقت يمشاور  ) شخص -2

 مشخصات مسئول پروژه : -3

 :يليمدرک تحص :يلين مدرک تحصيآخر :ينام ونام خانوادگ

 خ ومحل اخذ مدرک:يتار  : يرتبه علم

 تلفن:  محل کار: ينشان

 دورنگار:  محل سکونت : ينشان

 : يکيپست الکتر

 ت کننده پروژه : يا مراکز حمايسازمانها  -4

1-  

2-  

 خ شروع :يتار   مدت اجراء :    پروژه :  يمحل اجرا -5

   

  :  ياعتبار ارز      :  يالياعتبار ر  کل اعتبار مورد درخواست :  -6

 

 يکاربرد                                   ياديبن   نوع  پروژه :  -7

 حات يتوض*      



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 يدانش ، بدون درنظر گرفتن استفاده عمل ياست که عمدتاً در جهت گسترش مرزها ي: پژوهش ياديپروژه بن -         

 يخاص برا

 رد.يگ يکاربرد آن انجام م 

 

 شود . يج حاصل از آن در نظر گرفته مينتا يخاص برا ياست که استفاده عمل ي: پژوهش يپروژه کاربرد -     

 

 مسئول پروژه  و همکاران : –ب 

 

 مسئول پروژه  : ينام ونام خانوادگ -1

 

 :  يمشخصات همکاران اصل -2

 

درجه  موسسه محل اشتغال يمرتبه علم ينام ونام خانوادگ فيرد

 يليتحص

 امضاء يليرشته تحص

 سمت نام واحد

1        

2        

3        

4        

5        

 

 فات مسئول پروژه وهمکارانيوتال يقاتي، تحق يمهم علم يتهايفعال -3

 

 



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 در دست اجراء توسط مسئول پروژه وهمکاران  يقاتيتحق يپروژه ها -4

 

 

 حات :يتوض

 شنهاد ارائه شود .يمه پيضم يوشناسنامه مسئول پروژه و همکاران اصل يلين مدرک تحصيآخر ي* فتوکپ

 دارند. يهستند که درتمام مراحل انجام پروژه با مسئول پروژه به طور مستمر همکار يپروژه : افراد ي** همکاران اصل

 ر همکاران پروژه * :يمشخصات سا

 فيرد

 

 امضاء يليدرجه تحص نام واحد سمت ينام ونام خانوادگ

      

      

      

      

      

 

 دارند: يپروژه همکار يکه دراجرا يا خصوصي يدولت يسازمانها

 

 نام سازمان

 

 نام مسئول وامضاء يزان مشارکت ماليم يزان همکارينوع وم

    

    

    



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

    

    

 

 ت کننده :يمراکز حما يدرصد مشارکت مال

 ت کننده :يمراکز حما ير مشارکتهايسا

 

 حات  :يتوض

 دارند. يپروژه همکار يدر اجرا يهستند که به صورت مقطع ير همکارن پروژه : افرادي*سا

 

 مشخصات کامل پروژه : -ج

 

 عنوان وشرح پروژه شامل : هدف و ضرورت اجراء پروژه  -1

 

 

 

 پروژه : يواقتصاد يه فنيتوج -2

 

 

 ق :يروش تحق -3

 

 

 : ين الملليوب يپروژه  در سطح مل يسابقه موضوع يبررس -4



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 

 ج مورد انتظار از پروژه :ياهداف ونتا -5

 

 پروژه  ييمشخصات اجرا –د 

 

 پروژه : يمحل اجرا -1

 

ق ، نحوه انتخاب يتحق يه هاينه ها و فرضيد زمين قسمت بايپروژه : ) در ا ييق روشها و مراحل اجرايشرح دق -2

 قاً شرح داده شود ( .يل اطالعات دقيه و تحليو تجز يجمع آور ينمونه و روشها جامعه و



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 شرفت کار :يارسال گزارش پ يبرا يپروژه ومقاطع زمان ياجرا يزمان بند -3

 مدت زمان:           خ خاتمه: يتار         خ شروع : يپروژه ) به ماه ( : تار ياجرا يمدت زمان الزم برا

 زمان هر مرحله ينيش بيپروژه  وپ يجدول مراحل اجرا

يرد
 ف

 انجام مراحل به ماه يجدول زمان

1 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
 27
 28
 

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 گردد: يداريا خارج کشور خرياز که ضرورت دارد از داخل يزات ومواد مورد نيفهرست تجه -4

 

         

         

         

         

         

         

 

 الير  زات ومواد : يتجه ينه هايجمع هز

 دالر  زات ومواد : يتجه ينه هايجمع هز

 

 حات :ي* توض

 ذکر گردد. يل انتخاب نوع خارجيران موجود باشد داليزات در ايا تجهين مواد و يکه ايدرصورت  -1

ل يدر دسترس باشد دال يگر جهت بهره برداريد يا سازمانهايزات در دانشگاهها و يا تجهيکه مواد و يدرصورت -2

 آن مشخص گردد.د يخر



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 زان اشتغال و حق الزحمه :يشده با ذکر مشخصات کامل م ينيش بيپ ينه پرسنليهز -5

 تينوع مسئول
زان ساعات کار يم

 در سال اول

زان ساعات کار يم

 در سال دوم

زان ساعات يم

کار در سال 

 سوم

جمع کل 

 کارکرد

 ق ويحق التحق

حق الزحمه 

 اليهرساعت به ر

جمع کل ) 

 ال(ير

       محقق:

1-       

2-       

3-       

4-       

       ر همکاران :يسا

1-       

2-       

3-       

4-       

 مسافرت : ينه هايهز ينيش بيپ  -6

 مقصد    

مسافرت درمدت تعداد 

پروژه ومنظور از  ياجرا

 آن

 الينه به ريهز مدت به روز تعداد افراد هيله نقلينوع وس

      

      

      

 گر مربوط به پروژه : يد ينه هايهز -7

 رينه چاپ وتکثيهز -

 ازيات وکتب مورد نيه نشرينه تهيهز -



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 ازيل مورد نينه اجاره وسايهز -

 د (ينه ها ) نام ببرير هزيسا -

 جمع کل :

 

 : يشات وخدمات تخصصينه آزمايهز -8

ا يش يموضوع آزما

 خدمت
 شينه هر آزمايهز تعداد س دهندهيمرکز سرو

 

 ال(يجمع ) ر

 

     

     

     

     

  جمع کل   

 

 نه :يمختلف هز يپروژه براساس بخشها رع کل اعتبايتوز -9

 شرح

 

 سال سوم سال دوم سال اول

 الير ارز) دالر( الير ارز) دالر( الير
ارز) 

 دالر(

       يپرسنل ينه هايهز

       زات ومواديتجه ينه هايهز

       مسافرت ينه هايهز

       يشات وخدمات تخصصينه آزمايهز

       نه هاير هزيسا

       پروژه  ينه هايکل هزجمع 

 پروژه ينه هايجمع کل هز
 يارز

 دالر



 کد فرم :

 

 شماره صفحه:
 هاي تحقيقاتيفرم پيشنهاد پروژه

 
 

 يالير

 ن خواهد شدير منابع تاميکه از سا ياعتبار

  يارز

 دالر

 يالير

 يالياز ريکل  اعتبار مورد ن

 يارز

 دالر

 يالير

 

 پروژه : ييخ ارائه گزارش نهايتار ينيش بيپ  -10

 

 

 محقق  -11

 خ:يتار     امضاء       

 

 خ :يتار     امضاء      -1:  يهمکاران اصل

 

 

 خ:يتار     امضاء     -2     

 

/ خانم  موسسه  ............................................................................. تحت عنوان  يآقا   يقاتيپروژه تحق

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

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

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

 د.يگرد يابير ارزيقرار گرفت و به شرح ز يدگيو رس ي..      مورد بررسدرجلسه مورخ .....................................


