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 مقدمه
 

توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت  های اساسی گام دوم انقالب ها و توصيه سرفصلبه عنوان اولين محور از مجموعه « علم و پژوهش»موضوع 

های حوزه  اند. كليه فعاليت های كالن حوزه پژوهش و فناوری تبيين شده گيری را مدنظر قرار داده و در اين راستا جهت« پژوهش و فناوری»آب و برق نيز همواره موضوع 

 ها ارتقاء شاخص های پژوهش و فناوری را به دنبال دارد. گردند و اجرای اين برنامه های اساسی تنظيم می گيری های مبتنی بر جهت پژوهش و فناوری در قالب برنامه

گويی به  پاسخ هباشد. الزم گويی حوزة پژوهش و فناوری به تحوالت محيطی و نيازهای صنعت آب و برق می های اساسی اين حوزه ارتقاء توان پاسخ گيری يكی از جهت

های   شود اولويت مند تحوالت و نيازهای اين صنعت است. در اين راستا تالش می نيازهای صنعت آب و برق، در وحلة نخست شناسايی و معرفی نظام تحوالت محيطی و

ت و نيازهای صنعت آب و های تحقيقاتی براساس اصول و معيارهای علمی و بر مبنای واقعيا تحقيقاتی وزارت نيرو در چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند. تعيين اولويت

اعتبارات  هگيری روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات، جلوگيری از اتالف منابع، پرهيز از دوباره كاری و موازی كاری و تخصيص بهين برق، نتايج ارزشمندی از جمله جهت

  تحقيقاتی را به دنبال خواهد داشت.

را منتشر  "های تحقيقاتی وزارت نيرو عناوين اولويت"گذشته با استعالم از واحدهای زيرمجموعه، هر ساله مجموعه  دفتر آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت نيرو طی ساليان

بندی شده اند. بدين ترتيب ضمن تسهيل كار پژوهشگران در  ها، براساس محور و زير محور دسته های تحقيقاتی شركت جاری همچون سال گذشته اولويت نمايد. در سال می

های كيفی عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. ضمن استقبال از  ها و جلوگيری از تكرار عناوين مشابه، جايگاه آنها در تامين زنجيره ارتقاء شاخص ب پروژهانتخا

ح اين مجموعه، موجب امتنان خواهد همكاری كليه پژوهشگران، متخصصان و اعضای هيات علمی با اين وزارت، ارائه نظرات و پيشنهادهای كليه عزيزان در جهت ارتقاء سط

 بود.

 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

 98ارديبهشت 



    5                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 محورمنابع آب .1

 چاه، چشمه، قنات 1-1

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 البرز

بررسي پايدارسازي ساختمان جدار چاهي در 

 مقابل ريسک مخاطرات احتمالي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

کاهش عمر مفيد  -3 

 چاههاي آب شرب

باالبردن استحکام ساختمان 

جدار چاهها و جلوگيري 

از هزينه هاي مازاد،  عمر 

طوالني تر از بهره برداري 

 چاهها

افزايش بهره وري و عمر 

 چاه هاي آب

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 تهران

بررسي انسداد بيولوژيکي فيلتر شني و شکاف لوله 

 جدار چاهي و امکان احيا و بازسازي آنها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

غذايي، زمينه امنيت 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

کاهش عمر مفيد  -3

 چاههاي آب شرب

افزايش راندمان کمي چاه 

 ها و افزايش کيفي
 تامين آب پايدار روستاها

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 تهران

طراحي و اجراي سيستم هاي نوين ويديومتري با 

 قابليت سوند پايشي کيفي آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به منابع 

 آب

کنترل کيفي  و بهينه منابع 

آب شرب چاه ها در 

 سطوح مختلف

ارتقاء سالمت و بهداشت 

 مشترکان

بومي سازي 

 فناوري

4 

شرکت آب و 

فاضالب 

بررسي نتايج فني و اقتصادي حاصل از بازسازي و 

احياي چاه هاي آب شرب شرکت آب و فاضالب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب

راندمان حاصل از بازسازي 

 چاه ها

پيشگيري از صرف هزينه 

 ،هاي باالي جابجايي 

ارائه راه 

 حل مشکل



 6                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

استان روستايي 

 سمنان

 حفر و تجهيز چاه جديد زمينه آب روستايي استان سمنان

5 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 قزوين

بررسي تاثير استفاده از تابلوهاي درايو در افزايش 

 عمر چاهها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه امنيت غذايي، 

منابع کشاورزي و 

 طبيعي

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب

خرابي شديد جداره چاه 

 در اثر برداشت بي رويه

ارائه راهکار در خصوص 

 افزايش طول عمر چاه

ارائه راه 

 حل مشکل

6 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 گلستان

بررسي گندزدايي آب با ترکيبات پراکسي استيک 

کارآيي آن نسبت به اسيد و مقايسه هزينه و کيفيت 

سيستم هاي کلرزني در حذف آالينده ها ي 

 ميکروبي و شيميايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم استفاده از گند 15-

 زداهاي نسل جديد

روش  بهينه سازي

ندزدايي و کاهش گ

 _ خطرات ناشي از کلر

کاهش اثرات زيست 

 و ايمني  محيطي

 هزينه کاهش

بهبود سيستم هاي  

 گندزدايي

 کاهش ضريب خطر 

اجراي 

 پايلوت

7 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 همدان

بررسي عوامل موثر بر رانش چاههاي آب در 

 دشت اسدآباد و بررسي روشهاي مقابله با آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

3- اهش عمر مفيد ک 

 چاههاي آب شرب
 رانش چاههاي آب

بررسي عوامل موثر بر 

رانش چاههاي آب در 

دشت اسداباد و بررسي 

 روشهاي مقابله با آن

تهيه 

 دستورالعمل

8 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

بررسي داليل  ماسه دهي و برش لوله  جدار چاه 

هاي آب برخي مناطق استان البرز و ارائه 
پروژه 

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 
کاهش عمر مفيد  -3

،عمر طوالني  کاهش هزينه

تر لوله ها ورعايت اصول 
ارائه راه افزايش بهره وري و عمر 
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

 حل مشکل چاه هاي آب بهداشتي  چاههاي آب شرب نيرو پژوهشي شرايط و جلوگيري از آن راهکارهاي بهبود استان البرز

9 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان ايالم

حوضه چشمه گل گل وشناسايي داليل پهنه بندي 

باال رفتن کدورت در مواقع سيالبي وارائه 

 راهکارهاي بهبود

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 کاهش کيفي منابع آب -1

باال رفتن کدورت آب در 

چشمه هاي استان  در 

 مواقع سيالبي

 ارتقاي کيفي منابع آب
ارائه راه 

 مشکلحل 

10 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان تهران

بررسي و ارائه راهکار کاربردي درکاهش 

 فرونشست زمين در دشت هاي استان تهران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب

کاهش عمر مفيد چاههاي 

 آب شرب

ارائه راهکار هاي  

کاربردي درکاهش 

فرونشست زمين در دشت 

 هاي استان تهران

ارائه راه 

 حل مشکل

11 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان تهران

مهندسي مجدد فن آوري جديد جهت ترميم جدار 

 چاهها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

کاهش کيفي منابع  -   1

 آب

جدار فرسودگي لوله  

چاهها و کاهش کيفيت 

 منابع آب

 ترميم جدار چاهها
بومي سازي 

 فناوري

12 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان 

چهارمحال و 

 بختياري

بررسي علل افزايش کدورت در چشمه هاي تامين 

 اب استان و ارائه راهکارهاي کاهش آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش کيفي منابع  - 1

 آب

افزايش کدورت در چشمه 

 هاي تامين اب استان
 ارتقاي کيفيت منابع آب

ارائه راه 

 حل مشکل

-3اولويت هاي پژوهشي پايان بررسي عوامل تأثير گذار بر عمر چاه ها )مورد شرکت آب و  13 ارائه راه بررسي اثر کيفيت آب،  کاهش عمر مفيد چاههايکاهش عمر مفيد  
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي

مطالعه منابع آب دشت هاي مرک، رکات، سربيشه، 

 و علي آباد(

نامه 

دانشجو

 يي

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي جدار، ¬جنس لوله آب شرب چاههاي آب شرب

دانه بندي خاک، زمان بهره 

 برداري؛

پيشبيني عمر چاه ها جهت 

آمادگي براي شرايط 

 بحران؛

 حل مشکل

14 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي

ها و  تعيين الگوريتم بهينه ساعت کارکرد چاه

 ايستگاه هاي پمپاژبر اساس الگوي مصرف

پايان 

نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه  آب

عدم هوشمندي شبکه -10

 هاي آب و فاضالب

عدم هوشمندي شبکه هاي 

 آب و فاضالب

تعيين الگوريتم هاي بهينه 

براي ساعت کارکردهاي 

 تاسيسات

 ارائه مدل

15 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان قم

بررسي و شناسايي عيوب سطح مخازن فلزي و 

ضخامت سنجي آنها )مطالعه موردي مخازن 

 ساالريه و معصوميه(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بهينه نبودن مخازن  - 21

 ذخيره آب شرب

خوردگي مخازن فلزي 

_ ساالريه و معصوميه 

 بررسي و ضخامت سنجي 

تعيين ميزان خوردگي 

مخازن و ارائه راهکار 

مناسب جهت بازسازي 

مخازن فلزي ساالريه و 

 معصوميه

ارائه راه 

 حل مشکل

16 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان گيالن

منابع آب و بررسي روشهاي حفاظت کيفي 

به منظور بهينه  حذف آلودگي ميکروبي از آنها

 سازي استفاده از مواد گندزدا

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش کيفي منابع  -   1

 آب

جلوگيري از ورود آالينده 

 هاي خطرناک به منابع آب

استفاده از فناوري جديد 

 در فيلتراسيون در چاه ها

ارائه راه 

 حل مشکل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

17 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان لرستان

بررسي علل شکست و پارگي لوله جدار چاههاي 

آبرفتي شهر کوهدشت و ارائه راهکار عملياتي 

 جهت کاهش يا حذف عارضه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب

ديواره چاه و به تخريب 

 تبع قطع استحصال

افزايش عمر مفيد چاه با 

عنايت هزينه باالي حفر و 

 تجهيز چاه

ارائه راه 

 حل مشکل

18 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان همدان

بررسي انسداد بيولوژيکي فيلتر شني و شکاف در 

لوله هاي جدار چاه ها ي شرکت آبفاي استان 

 همدان

پروژه 

 پژوهشي

هاي پژوهشي اولويت 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب
 کاهش عمر مفيد چاهها

شناسايي برخي مشکالت 

 پيرامون چاهها و رفع آنها

ارائه راه 

 حل مشکل

19 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان همدان

بررسي و تحليل داليل و علت هاي افت آبدهي 

راهکارهاي عملياتي چاههاي آب شرب و ارائه 

 جهت رفع مشکل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب

کاهش شديد آبدهي 

 چاههاي آب شرب
 افزايش آبدهي چاهها

ارائه راه 

 حل مشکل

20 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

تدوين مدل تأثير وضعيت جوي و دما بر مدل 

 هاي هوشمند بيني مصرف آب در سيستم پيش

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

عدم هوشمندي شبکه -10

 هاي آب و فاضالب

تامين آب مصرفي در فشار 

تعيين  _و دبي مناسب 

حجم آب الزم بمنظور 

ذخيره سازي ، آگاهي از 

حداکثر ميزان مصرف 

 روزانه 

آوردن مدل رياضي بدست 

با کمترين ميزان خطا 

جهت پيش بيني کوتاه 

مدت مصرف آب شهر 

 مشهد

 

تدوين 

 استاندارد
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 محور منابع آب-1

 نوين هاي فناوري 2-1

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق فناوري هاي نوين-قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 غربياستان آذربايجان

فيلتراسيون طبيعي  آب رودخانه هاي 

 تند جهت تامين آب شرب

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و 

 پژوهش وزارت نيرو

 کارايي - 19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

  تجهيزات مرتبط با

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

عدم امکان حفر چاه در مناطق 

کوهستاني و مشکالت اساسي 

اجرايي و بهره برداري  پروژه هاي  

 انتقال آب از مناطق ديگر  

تصفيه طبيعي آب رودخانه 

در نقاط باالدست  با هاي تند 

کمترين هزينه  و بدون نياز به 

نيروي انساني و تجهيزات برقي 

ين آب روستاها به و تام

 صورت ثقلي

اجراي 

 پايلوت

2 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان تهران

کاربردفناوري هاي نوين در رصد 

لحظه اي و ثبت از هرگونه تغييرات 

انحراف از محور و ايجاد ناپيوستگي 

 در ساختمان چاه ها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

غذايي، کشاورزي امنيت 

 و منابع طبيعي

3- کاهش عمر مفيد  

 چاههاي آب شرب

شناخت عوامل انحراف و پيشبيني 

 ممانعت از رخداد انحراف
 تامين آب پايدار روستاها

ساخت 

نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان گلستان

بررسي حذف نيترات در آب شرب با 

استفاده از روش هاي ترکيبي 

بيولوژيکي و شيميايي با فراهم آوري 

 منابع کربن آلي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -   1

 منابع آب

منابع آب و افزايش  کاهش کيفي -1

 مقدار نيترات

 هاي روش به نيترات حذف

 نوين

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق فناوري هاي نوين-قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان بوشهر

سنتز انواع جديدي از نانوسراميکها با 

جهت بهبود فرآيند تصفيه  SiCبستر 

 آب در تصفيه خانه بوشيگان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

 بهبود کيفيت اب توليدي آلودگي آب شرب

بومي 

سازي 

 فناوري

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان بوشهر

ساخت پايلوت سيستم کاهش سختي 

 آب شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

 کاهش سختي آب شرب بهينه سازي آب شرب

ساخت 

نمونه 

 محصول

6 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان کرمان

بررسي روشهاي اجرايي امحاکردن 

پسماندهاي خشک و پساب هاي 

آلوده حاصل از تصفيه آبهاي حاوي 

 فلزات سنگين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

استاندارد و عدم وجود مرجع 

روش کاربردي جهت حذف 

بهداشتي مواد خشک سمي و 

مايعات مضرحاصل از تصفيه آبهاي 

 حاوي فلزات سنگين

تدوين دستورالعمل منطقي و 

کاربردي در زمينه دفع بهداشتي 

آالينده هاي فوق و جلوگيري 

از تاثيرات مخرب آنها بر 

محيط زيست و بهداشت و 

 سالمتي جامعه

ارائه راه 

حل 

 لمشک
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 بآمحور منابع  -1

 آب منابع يفيتک  3-1

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

 فاضالب اهواز

پايش و شناسايي خطرات بالقوه 

 کيفي منابع تامين آب شرب اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

افزايش خطرات درحوزه منابع تامين آب و 

در معرض انواع آلودگي ها مانند آلودگي 

  سموم و مواد آلي حاصل از کشاورزي ،

آلودگي هاي نفتي، ... کاهش حجم آب 

 رودخانه بدليل خشکسالي

 

 _و انواع آلودگيهاشناسايي خطرات 

مقايسه منابع تامين آب شرب اهواز 

رتبه _به لحاظ کيفي و آالينده ها 

 بندي اهميت هرکدام از آالينده ها

ارائه راه 

حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 البرز

بررسي پراکنش و عامل کدورت 

در چاههاي آب شرب روستائي 

نظرآباد استان البرز در سامامه 

GIS  و ارائه راهکارهاي کاهش

 آن

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

تاثير نامطلوب کيفيت آب بر سالمت 

 روستائيان منطقه

شناسايي علل ايجاد تغييرات در 

کدورت آب و ارائه راه حل براي 

 GISآن ازطريق 

ارائه راه 

حل 

 مشکل

3 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 آذربايجان شرقي

بررسي وجود سموم و آفت کش 

ها و فلزات سنگين در منابع 

تامين آب روستاهاي شهرستان 

هاي کليبر هوراند و خدا آفرين و 

ارائه راهکار براي جلوگيري از 

 ورود آنها به منابع آبي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ورود  -2

آاليندها و 

فلزات سنگين 

 به منابع آب

 کاهش کيفيت آب

تعيين ميزان آالينده ها در منابع 

تامين تامين و ارائه راهکار جهت 

 جلوگيري از ورود آنها به منابع آبي

ارائه راه 

حل 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

4 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 تهران

بررسي مهندسي ارزش در 

راستاي آزمايش پمپاژ چاه ها در 

کاهش ماسه دهي و کدورت در 

 سطح روستاهاي استان تهران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

3- کاهش عمر  

مفيد چاههاي 

 آب شرب

افزايش راندمان کمي چاه ها و افزايش 

 کيفي
 تامين آب پايدار روستاها

ارائه 

 مدل

5 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 خوزستان

بررسي و شناسايي مشکالت 

کيفي و ترسيم نقشه هاي کيفي 

روستاهاي استان خوزستان 

براساس سيستم اطالعات 

( با تاکيد بر راه GISجغرافيايي )

 اندازي سيستم آنالين پايش کيفي

پروژه 

 پژوهشي

استاندارد ملي آب و 

سيستم اطالعات 

 جغرافيايي

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

ضرورت توجه به حفاظت از منابع آب در 

مقابل آلودگي و احتمال آلودگي و کمبود 

 منابع آب

شناسايي مشکالت کيفي حال و 

احتمالي آينده با توجه به وضعيت 

اقليمي و جايگاه زمين شناسي هر 

منطقه و پهنه بندي کيفيت منابع آب 

شرب با ديدگاه شناسايي و پايش 

کيفيت آب با خطر آاليندگي مستمر 

 باال و وقوع مشکالت

ارائه راه 

حل 

 مشکل

6 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

سيستان و 

 بلوچستان

بررسي راهکارهاي اقتصادي 

حذف گياه سنبله پرطاووسي از 

سنجي استفاده  منابع آبي و امکان

 از آن در ساير فناوريها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

فناوري کشور در و 

 زمينه آب

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

رشد بي رويه گياه سنبله پرطاووسي و 

ايجاد اليه حرارتي در فصل گرما ، ايجاد بو 

و طعم در منابع آبي ، ارائه راهکارهاي  

اقتصادي جهت حذف و نيز بررسي و يافتن 

 موارد مصرف اين گياه

ارائه راه کار جهت حذف گياه و 

 ان درآمدزاييررسي امکب

ارائه راه 

حل 

 مشکل

ارائه راه بررسي به منظور يافتن منشاء آلوده شدن منابع آب در شهرستان قلعه گنج ورود  -2اولويت هاي پژوهشي پروژه بررسي علل آلودگي منابع آب شرکت آب و  7
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

فاضالب 

روستايي استان 

 کرمان

شرب تعدادي از روستاهاي 

شهرستان قلعه گنج به نيترات و 

 ارائه راهکار هاي عملي

و فناوري کشور در  پژوهشي

 زمينه آب

آاليندها و 

سنگين فلزات 

 به منابع آب

آلودگي نيترات آب شرب چاه هاي  طي چند سال اخير به نيترات

آب در برخي روستاهاي شهرستان 

 قلعه گنج

حل 

 مشکل

8 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 کرمان

کيفيت آب بررسي داليل تغيير 

چاه هاي حومه شمالي شهرستان 

 بم و شناسايي منبع آلودگي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 

 

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

کاهش کيفيت آب منابع آب در منطقه 

 شمالي بم

يافتن داليل کاهش کيفيت آب چاه 

 هاي حومه شمالي شهرستان بم

ارائه راه 

حل 

 شکلم

9 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 مازندران

بررسي روشهاي کاهش يا حذف 

نيترات از آب شرب و انتخاب 

روش مناسب و بومي سازي آن 

 در قالب اجراي پايلوت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ورود  -2

آاليندها و 

فلزات سنگين 

 به منابع آب

افزايشي نيترات در منابع تأمين آب روند 

 استان

به منظور کاهش يا حذف نيترات 

راه حلهاي مختلف مورد بررسي 

قرار گيرد و روش منتخب که 

منطبق با شرايط بومي استان مي 

باشد در قالب طرح پايلوت اجرا 

 گردد.

ارائه راه 

حل 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

10 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 مازندران

مجدد، شناسايي و مهندسي 

انسداد اليه هاي آلوده و 

 نامطلوب چاه هاي داراي مشکل

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

3- کاهش عمر  

مفيد چاههاي 

 آب شرب

تعداد چاه هاي خارج از مدار يا داراي 

مشکل کيفي که با اين روش ارزان قيمت 

بهره برداري  مي توان آنها را به مدار

 برگرداند در استان قابل توجه بوده است

آزمايش پمپاژ اليه به  با استفاده از

اليه مشبک ها، اليه آلوده و ميزان 

آلودگي آن شناسايي و بررسي شده 

سپس با کور کردن اليه مد نظر،  ،

مشکل آلودگي اعم از شوري، آهن 

و منگنر، ماسه، نيترات و ...  را 

مشکالت بهره  برطرف نموده و از

برداري پکيج هاي حذف آهن نيز 

 فارغ گرديد.

اجراي 

 پايلوت

11 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 هرمزگان

تحقيق در زمينه ارتقاء و توسعه 

فناوري سازه هاي نگهداري آب 

از جمله آب باران در روستاهاي 

 هرمزگان

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

رفع مشکل کمبود يا نبود آب شرب در 

 روستاهاي منطقه غرب هرمزگان.

حفظ ، احياء و بهره برداري پايدار 

از سازه هاي تاريخي آبي )برکه ها( 

نتيجه با بهره گيري مناسب از  ودر

آب هاي غيرمتعارف باران و 

استفاده بهينه از آب برکه جهت  

منطقه  تامين آب شرب روستاهاي

 غرب هرمزگان .

ارائه راه 

حل 

 مشکل

12 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

ارائه راهکارهاي اجرايي ارتقاء 

کيفيت آب چاه هاي متفرقه در 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

3- کاهش عمر  

مفيد چاههاي 
 آب چاهارتقاء کميت و کيفيت 

دستيابي به دانش و فناوري نوين 

براي بهبود عملکرد و افزايش طول 

عمر چاه هاي آب شرب و ارتقاء 

ارائه راه 

حل 



 16                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 کيفيت آن. آب شرب زمينه آب شهر اصفهان. استان اصفهان

 

 مشکل

13 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي

بررسي کيفيت آب شهر ديهوک 

از لحاظ خورندگي، رسوب 

گذاري و ارائه راهکارهاي تعديل 

 پارامترهاي تاثير گذار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ورود  -2

آاليندها و 

فلزات سنگين 

 به منابع آب

 سنگين به منابع آب ورود آاليندها و فلزات

راهکارهاي افزايش کيفيت آب و 

تعديل پارامترهاي تاثيرگذار در 

راستاي حل مشکل خورندگي و 

 رسوب گذاري

ارائه راه 

حل 

 مشکل

14 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 رضوي

مطالعه تاثير تغييرات اقليم بر 

پايداري کمي و کيفي منابع تامين 

 آب زيرزميني شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

3- کاهش عمر  

مفيد چاههاي 

 آب شرب

از روند  نبود اطالعات آماري بهم پيوسته

 تغييرات کمي و کيفي چاههاي شرب استان

دستيابي به روش آماري و علمي در 

تحليل وضعيت منابع آب در اثر 

 تغييرات اقليمي و بلند مدت

ارائه راه 

حل 

 مشکل

15 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان سيستان و 

 بلوچستان

بررسي فني و اقتصادي راه هاي 

 مقابله با کاهش کيفيت

آب چاه نيمه ها و ارائه گزينه  

 مناسب جهت ارتقاء کيفيت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

کيفيت آب چاه نيمه ها بنا به داليل متعدد 

افت کرده است و مصرف آن را با مشکل 

 رو به رو ميکند.

وگيري يافتن راهي مناسب براي جل

 از افت کيفي آب چاه نيمه ها

ارائه راه 

حل 

 مشکل

16 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان قم

مطالعه و بررسي روشهاي استفاده 

مجدد از پساب آب شيرين کن 

 ساالريه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکل دفع  6-

پساب آب 

 شيرين کن ها

شيرين کن در ساالريه   با توجه با استفاده

هدر رفت پساب از اين  آن قم و به تبع

 دستگاهها نياز به استفاده مجدد مي باشد .

استفاده مجدد از پساب آب شيرين 

 ساالريهکن 

ارائه راه 

حل 

 مشکل



    17                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

17 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان لرستان

امکان سنجي بکارگيري غشاهاي 

پليمري نانوکامپوزيت زيست 

 کاهش شوري آب سازگار در

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ورود آبهاي - 5

شور و لب شور 

 به منابع آبي

کاهش شوري آب با استفاده از غشاهاي 

 نانوکامپوزيت

کاهش شوري آب با استفاده از 

 غشاهاي نانوکامپوزيت

ساخت 

نمونه 

 محصول

18 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 لرستاناستان 

ارتقاء عملکرد انعقادسازي 

کلروفريک با استفاده از نانوذرات 

کربنات کلسيم و نانوذرات 

سيليکا در مقايسه با عملکرد پلي 

 آلومينيوم کلرايد

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

لخته سازي بهبود اثربخشي فرايند انعقاد و 

 آالينده هاي معدني آب

تزريق نانوذرات کربنات کلسيم به 

کلرورفريک و بررسي عملکرد آن 

به عنوان يک ماده منعقد کننده 

مقايسه با پلي آلومينيوم  جديد در

 کلرايد

ارائه راه 

حل 

 مشکل

19 

شرکت آب و 

 فاضالب شيراز

بررسي علل و عوامل کاهش 

آبدهي و کيفيت آبخوان هاي 

تامين آب شرب شيراز و  منابع

ارائه راهکار )مطالعه موردي: 

آبخوان هاي باباکوهي،سعدي و 

 نصرآباد(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش  -   1

 کيفي منابع آب

افزايش کدورت، کاهش آبدهي، تامين 

بخش بزرگي از آب شرب شيراز، نفوذ آب 

د طرح هاي جديد از آبرفت به آهک، ايجا

ظرفيت،  شهرداري، بررسي پتانسيل افزايش 

، ميزان برداشت نفوذ آب شور درياچه نمک

مجاز در سالهاي ترسالي و خشکسالي 

 آبخوان هاي باباکوهي، سعدي و نصرآباد

ارائه راهکار در خصوص کنترل 

 آبخوان آبدهي و افزايش کيفيت

 هاي باباکوهي، سعدي و نصرآباد

ارائه راه 

حل 

 شکلم

20 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

بهينه سازي مکاني و زماني نقاط 

و مسيرهاي نمونه برداري منابع، 

مخازن و شبکه توزيع آب 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ورود  -2

آاليندها و 

فلزات سنگين 

استفاده از ابزارهاي علمي نوين و الگوريتم 

هاي فراابتکاري در راستاي بهينه سازي اين 

برنامه و افزايش بهره وري برنامه پايش 

 برداري نمونه بهينه نقاط تعيين -1

 تواتر  گرفتن نظر در با روزانه

 يي،شيميا -فيزيکي آزمايشات

ارائه راه 

حل 

 مشکل



 18                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

کيفي شبکه توزيع از اهميت قابل مالحظه  به منابع آب آشاميدني شهر مشهد

 اي برخوردار است

 منابع در ميکروبي و ريزآالينده

 به توزيع شبکه مخازن، آب، تأمين

 اتفاقات و ثابت پارامترهاي عنوان

 نقاط  شبکه، فشار کم نقاط شبکه،

 وضعيت مشترکين، اعتراض مورد

 بهينه-2. شبکه کننده تأمين منابع

 هاي اکيپ تردد مسيرهاي سازي

 نقاط نمودن لحاظ با برداري نمونه

 روز هر در برداري نمونه بهينه

 

 محور منابع آب-1

 مدل سازي، تغذيه مصنوعي و شناسايي منابع   4-1

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

1 

شرکت آب و فاضالب 

آذربايجان روستايي استان 

 شرقي

بررسي و تحليل منابع آبي در استان 

از طريق پيجويي آب زيرزميني و 

يا زير سطحي و نيز استفاده از ساير 

روشهاي نوين با لحاظ مسائل کيفي 

)مطالعه موردي شهرستانهاي عجب 

 شير و آذرشهر(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 مواجهه شدن 18-

با بحران ها و 

بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

کمبود منابع آبي در 

مناطق فقير استان از نظر 

 آب

 شناسايي دقيق منابع آبي مطمئن
ارائه راه حل 

 مشکل



    19                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

2 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان فارس

ريزي توليد و  ارائه مدلي براي برنامه

هاي  تأمين آب شرب در دوره

 مختلف براساس نيازهاي واقعي و

 گيري از هوش مصنوعي با بهره

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم -10

هوشمندي شبکه 

هاي آب و 

 فاضالب

نداشتن مدلي براي 

ريزي توليد و  برنامه

 تأمين آب شرب

تهيه برنامه اي مدون براي تأمين 

هاي مختلف  آب  در دوره

براساس نيازهاي واقعي و با 

 گيري از هوش مصنوعي بهره

 ارائه مدل

3 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

سنجي و شناسايي منابع آب  امکان

زيرزميني جنوب شرق دشت مشهد 

هاي آب شرب با  جهت حفر چاه

 استفاده از فناوري هاي نوين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

3- کاهش عمر  

مفيد چاههاي آب 

 شرب

نياز آبي مبرم جهت 

تأمين آب شرب مورد 

، نياز شهر مشهد 

شناسايي و دستيابي به 

 منابع آب جديد 

شناسايي و دستيابي به منابع 

ارزشمند آب زير زميني جهت 

حفر چاههاي آب شرب پايدار و 

کمک به تأمين آب  خصوصأ در 

صورت کمبود منابع آب سطحي 

 و سدها

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

فاضالب  شرکت آب و

 مشهد

تحليل و بررسي تفاوت هاي 

ليتولوژي آبخوان دشت مشهد و 

پارامترهاي مؤثر در آن با رويکرد 

برداري بهينه از منابع آب  بهره

هاي آب  زيرزميني به ويژه چاه

 شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

3- کاهش عمر  

مفيد چاههاي آب 

 شرب

کاهش کمي و کيفي 

بر چاههاي آب شرب 

اساس کاهش نزوالت 

جوي و خشکسالي و 

عدم شناسايي نقاط 

تأمين جديد در جهت 

  پايدار آب شرب

وري بهينه از چاههاي  بهره

موجود و شناسايي و مکان يابي 

افزايش  نقاط مستعد جديد جهت

 ظرفيت هاي آبي

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 



 20                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 ي محور انرژ .2

 ير يد پذ نو و تجدي  ي ها انرژ 2-1

 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان 

 آذربايجان شرقي

امکان سنجي استفاده از انرژي هاي 

تجديد پذير و نو جايگزين انرژي 

گاههاي پمپاژ و ديگر تدرايسبرق 

 تاسيسات انرژي )مطالعه موردي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

هزينه باالي نيرورساني 

 به تاسيسات

استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در 

 نيرورساني به تاسيسات

 ارائه راه

 حل مشکل

2 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

بررسي و امکان سنجي اجراي 

هاي هيدروپاور جهت توليد سيستم

برق از تأسيسات و شبکه هاي 

 آبرساني شهر بيرجند

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در 

 تاسيسات آب و

 فاضالب

 مصرف باالي انرژي در

تاسيسات آب و 

 فاضالب

شناسايي نقاط داراي پتانسيل توليد 

برق با سيستمهاي هيدروپاور در 

 تأسيسات آبرساني

تهيه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 رضوي

امکان سنجي راه اندازي 

نيروگاههاي خورشيدي و 

هيدروپاور در شرکتهاي آب و 

 فاضالب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

شناخت علمي از 

پتانسيل استفاده از 

انرژيهاي تجديد پذير در 

 استان وجود ندارد

امکان سنجي فني و  مطالعه

اقتصادي سيستمهاي هيدروپاور در 

 تاسيسات 

جراي ا

 پايلوت

4 

شرکت آب و فاضالب 

 شيراز

مطالعه توربين هاي بادي و بومي 

سازي توربين انرژي بادي جهت 

استفاده در تاسيسات شرکت آب و 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در 

تاسيسات آب و 

هزينه  تامين انرژي با

هاي زياد و غير قابل 

 برگشت

تامين انرژي ارزان قيمت برق 

 چاهها، سايت ها و تاسيسات

بومي سازي 

 فناوري



    21                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 فاضالب فاضالب شيراز

5 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

سنجي پوشش  بررسي و امکان

مخازن روباز سدها/ مخازن و ... و 

 ارزيابي فني ـ اقتصادي آن

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم 

 وزارت نيروانداز 

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

حجم باالي تبخير از 

سطح آب استخرهاي 

 تصفيه خانه ها

ضرورت دستيابي به 

انرژي هاي تجديدپذير 

 و نو

هاي نوين  مطالعه و مقايسه روش

 ها  پوشش استخرهاي تصفيه خانه

انجام مطالعات اقتصادي و فني 

 روش هاي موجود

ترين روش انتخاب و معرفي بهينه 

جهت اجرا در تصفيه خانه هاي 

 آب مشهد

بومي سازي 

 فناوري

6 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

تعيين پتانسيل توليد انرژيهاي پاک 

در شرکت آبفا مشهد با لحاظ 

 برآورد و توجيه اقتصادي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

مصرف باالي    9-

انرژي در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

باتوجه به الزامات قانوني 

درخصوص توسعه 

استفاده از انرژيهاي پاک 

هاي  و رسالت شرکت

آب و فاضالب در اين 

خصوص بررسي 

هاي بالقوه از  پتانسيل

اهميت زيادي برخوردار 

 ميباشد.

موجود انرژيهاي  بررسي وضعيت-

 نو در ايران و جهان

آبفا ي نو در استفاده از انرژيهاو 

بررسي انواع انرژي پاک  -مشهد

 - آبفاهاي  مورد استفاده در شرکت

 آبفابررسي وضعيت تاسيسات 

مشهد و ميزان پتانسيل موجود 

هاي توليد  ايجاد سايت جهت

 انرژيهاي پاک

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ي محور انرژ-2

 ي نه سازيبه  2-2

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 خراسان شمالي

بررسي عوامل موثر بر عملکرد 

الکتروپمپ ها و علل سوختن آن 

ها در شرکت آب و فاضالب 

 روستايي خراسان شمالي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

مصرف باالي    9-

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

 ختن الکتروپمپ هاسو

 ابا عنايت به پراکندگي روستا و سوختن پمپ ه

م مي گردد دنبال راه دکه موجب نارضايتي مر

 .دحلي براي انتخاب و رفع اين معضل گرد

ارائه راه 

حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

استان روستايي 

 فارس

باز طراحي و اصالح ساختار کابل 

 هاي پايه آبي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

کارايي نامناسب -19

 و پايين بودن راندمان

  تجهيزات مرتبط با

تصفيه خانه و 

آب و  تاسيسات

 فاضالب

عمر نامناسب کابل هاي 

سرويس الکتروپمپ هاي 

درآب،هزينه شناور غوطه ور 

 ار سنگينيهاي بس

تعويض،جايگزيني وتعمير 

 سرقت زياد  کابل ها،

افزايش قابل توجه طول عمر مفيد کابل 

ها،افزايش استحکام مکانيکي چشم گير در برابر 

مات مکانيکي ناشي از حمل و نصب درون صد

امکان خود ترميم شوندگي و نيز امکان  چاهها،

قات احتمالي جذب آب نفوذي در زمان بروز اتفا

. 

ساخت 

نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 فارس

بررسي تحليلي عوامل موثر بر 

کاهش طول عمر مفيد الکتروپمپ 

هاي شناور و دستيابي به 

راهکارهاي عملياتي در جهت 

بهينه سازي با هدف پياده سازي 

اقتصاد مقاومتي و ارتقاء طول عمر 

 مفيد الکتروپمپ ها.

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

کارايي نامناسب -19

 و پايين بودن راندمان

  تجهيزات مرتبط با

تصفيه خانه و 

آب و  تاسيسات

 فاضالب

استفاده ازطراحي هاي بومي 

بويژه در ساختار قطعات 

داخلي الکتروموتور و پمپ و 

عدم استفاده از دستاورد  نيز

هندسي متالوژي هاي علمي م

بکارگيري متريال  در ساخت و

 هاي فعلي و محاسبات فني

استفاده از متريال بروزآوري شده با استفاده از 

فناوري هاي جديد مهندسي متالوژي،تغيير در 

ساختار طراحي با هدف کوچک سازي ابعاد 

،افزايش طول عمر مفيد و دوام قابل قبول 

 قطعات داخلي

ارائه 

 مدل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

4 

 شرکت آب و

فاضالب شهري 

 استان اردبيل

ارزيابي اقتصادي کاهش هزينه 

هاي مصرف برق ناشي از انتقال 

بار از زمان اوج بار به زمانهاي 

 عادي و کم باري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

 مصرف باالي انرژي  و صرفه

 جوئي اقتصادي

کاهش مصرف انرژي در تاسيسات آب و 

 فاضالب

ارائه 

 مدل

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان خوزستان

بهينه سازي تلفيقي مديريت مخازن 

آب شهري و برنامه زمانبندي پمپاژ 

 در شبکه هاي آبرساني شهري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

تعدد پمپ ها و مخازن در 

شبکه هاي آبرساني شهري، 

عدم هوشمند بودن شبکه ها، 

نوسانات مصرف در ساعتهاي 

مختلف شبانه روز و هزينه و 

مصرف باالي انرژي، خاموش 

و روشن شدن مکرر پمپ ها 

و هزينه هاي تعميرات و 

 .گهدارين

نرژي، بهينه سازي هزينه بهينه سازي مصرف ا

تعمير و نگهداري پمپ ها از طريق کاهش تعداد 

دفعات روشن و خاموش شدن پمپ، مديريت 

مخازن ذخيره در شبکه و تقسيم کار تأمين 

حجمي و فشار آب شبکه بين مخازن مختلف و 

ايستگاه هاي پمپاژ به نحوي که ساعات پيک 

مصرف آب با ساعت پيک تعرفه انرژي حداقل 

 اشته باشند. خل را دتدا

توليد 

نرم 

 افزار

6 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

سازي سامانه هوادهي  بهينه

 1خانه فاضالب پرکندآباد  تصفيه

منظور افزايش راندمان   مشهد به

 مصرف انرژي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مصرف باالي    9-

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

با توجه به نوع فرآيند تصفيه 

 1در تصفيه خانه پرکندآباد 

و مشهد، با الگونهاي هوادهي 

که، بيشترين ميزان ايندليل به 

مصرف انرژي در الگونهاي 

 هوادهي است. 

 DOفرکانسهاي موثر در افزايش مقدار شناسايي 

  .ميلي گرم بر ليتر 2تا حد مطلوب 

بودن آنها تعداد هواده هاي موثر که روشن تعيين 

بر خروجي آزمايش نقش ي ا به طرز قابل توجه

ميزان تاثير و پاسخ فاکتورها در تعيين موثر دارند.

 خروجي مورد نظر 

اجراي 

 پايلوت
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 ي محور انرژ-2

 ي انرژ ي مميزت مصرف و ي ري مد   3-2

 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان سيستان و 

 بلوچستان

برآورد آنالين تقاضا در سيستم هاي 

توزيع آب با استفاده از يک رويکرد 

جديد جهت استفاده در مدلسازي 

هيدروليکي و کنترل عملکرد سيستم 

 در راستاي کاهش مصرف انرژي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 انرژي

مصرف    9-

باالي انرژي 

در تاسيسات 

آب و 

 فاضالب

کاهش هزينه قبوض 

برق ناشي از 

مصرف انرژي 

تاسيسات و افزايش 

 .راندمان تاسيسات 

توجيه سرمايه گذاري خريد پمپ هاي دور متغير از 

طريق صرفه جويي در مصرف انرژي به لحاظ ارتقاء 

سيستم هاي پمپاژ سنتي موجود به سيستم هاي انتقال 

بدست .آب با پمپ هاي دور متغير و متناسب با مصرف 

آوردن الگوريتم در جهت تصميم گيري و برنامه ريزي 

ناسب با فشار و دبي زماني در زمان هاي مختلف مت

 مصرف کننده.

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب تصفيهمحور  .3

 بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها 3-1

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان قم

بررسي علل کاهش راندمان تصفيه 

خانه فاضالب روستاي خورآباد و 

ارائه راهکارهاي اجرايي بهبود 

 وضعيت موجود

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

  پائين بودن کارايي 12 -

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

کارايي مناسب فرآيند عدم 

هاي تصفيه خانه هاي و 

 فاضالب

بهبود وضعيت 

موجود  تصفيه خانه 

 فاضالب روستايي

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 آذربايجان غربي

بررسي راندمان هواده هاي 

مکانيکي سطحي و اجراي طرح 

پايلوت اصالحي در تصفيه خانه 

 فاضالب بوکان

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

کارايي نامناسب و پايين -19

تجهيزات  بودن راندمان

تصفيه خانه و   مرتبط با

 آب و فاضالب تاسيسات

 افزايش راندمان
بهينه سازي فرايند 

 تصفيه

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

3 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 خراسان جنوبي

هاي ورودي به  آاليندهبررسي تأثير 

شبکه جمع آوري فاضالب توسط 

مشترکين خاص بر فرآيند 

 خانه فاضالب تصفيه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

  پائين بودن کارايي 12 -

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

فرآيند   پائين بودن کارايي -12

فيه خانه هاي آب و هاي تص

 فاضالب

شناسايي تأثيرات 

فرايندي آالينده هاي 

خاص و راهکارهاي 

 کنترل فرايند

تهيه 

 دستورالعمل

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 خوزستان

اندازه گيري ترکيبات فنولي در 

ريزشگاه فاضالب هاي شهري ، 

بيمارستاني و صنعتي، منابع آب 

خام و خروجي تصفيه خانه هاي 

آب استان خوزستان و ارائه 

 راهکارهاي مديريت آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

  پائين بودن کارايي 12 -

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

ضرورت يا عدم ضرورت به 

روز رساني فناوري و 

فرايندهاي تصفيه خانه هاي 

آب و فاضالب، آگاهي از 

ت آب شرب عموم و کيفي

اطمينان يا عدم اطمينان از 

سالمت آن در مطابقت با 

استانداردهاي هاي ملي، آگاهي 

از کيفيت آب رودخانه هاي 

از جنبه آالينده استان خوزستان 

 هاي مورد بررسي.

هي از نوع و آگا

غلظت ترکيبات 

فنلي در انواع 

فاضالب هاي 

ورودي به رودخانه 

و امکان ارائه 

فني راهکارهاي 

براي کاهش ورود 

اين  حذفو

ترکيبات سرطانزا از 

 منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

 و فاضالب آب تصفيهمحور -3

 ندي و ارتقاء فرآ ي ساز بهينه    3-2

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

شرکت آب و  1
ارزيابي ريسک زيست محيطي آالينده 

هاي آلي کلرينه در پساب هاي 

پايان نامه 

دانشجو

اولويت هاي 

پژوهشي و 

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

ورود آالينده هاي آلي کلرينه از پساب مراکز 

بيمارستاني  به شبکه جمع آوري فاضالب، 

شناسايي آلي ترکيبات کلرينه 

ورودي به شبکه فاضالب 

ارائه راه 

حل 
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

فناوري کشور  يي بيمارستاني فاضالب اهواز

در زمينه 

 محيط زيست

تاسيسات تصفيه خانه فاضالب و رودخانه و  منابع آب

 صدمات وارده به آن ها 

شهري و  ارائه سازوکاري 

جهت رعايت الزامات و 

کاهش تاثيرات منفي آالينده 

 ها

 مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 ايالم

بررسي و مقايسه عملکرد حذف  

از منابع  H2Sهمزمان آهن، منگنز و 

آبي با استفاده از زئوليت خام،کاتاليست 

اکسنده، گلوکونيت)گرين سند(، سنگ 

 معدن پيروليزيت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 زمينه آبدر 

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

 .محدوديت منايع آبي در سطح استان

آهن،  کاهش کيفيت برخي منابع بدليل وجود 

 .H2S منگنز و

بررسي و تحليل خواص 

 فيزيکي و شيميايي جاذب و

عوامل موثر بر تبادل يوني 

 H2S. آهن، منگنز و

بررسي قابليت جذب  

بسترهاي زئوليت 

خام،کاتاليست اکسنده، 

 ،(گلوکونيت)گرين سند

سنگ معدن پيروليزيت بر 

 .H2S آهن، منگنز و  حذف

ارائه راه 

حل 

 مشکل

3 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 تهران

بررسي ارزيابي زيست محيطي 

ضرورت احداث تصفيه خانه هاي 

فاضالب روستايي در حوضه سد ماملو 

 و لتيان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

امنيت غذايي، 

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

 ارتقاي بهبود فرايند تصفيه فاضالب
کاهش هزينه ها و افزايش 

 بهره بري

ارائه راه 

حل 

 مشکل



    27                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

کشاورزي و 

 منابع طبيعي

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 اصفهاناستان 

شناسايي و معرفي فرآيند ها و شيوه 

هاي تصفيه فاضالب متناسب با شرايط 

 اقليمي کشور.

پايان نامه 

دانشجو

 يي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

عدم اجراي -13

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

اهميت توجه به شرايط اقليمي در فرايندهاي 

 تصفيه فاضالب

 ارتقاء فرآيندهاي تصفيه

 فاضالب
 ارائه مدل

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان اصفهان

بررسي ومطالعه امکان سنجي کاربرد 

پلي الکتروليت هاي کاتيوني جهت 

آبگيري لجن فاضالب و مقايسه آن با 

 نوع خارجي آن.

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

 درتصفيه خانه هاي

 آب و فاضالب

 مديريت لجن کاهش حجم لجن

ارائه راه 

حل 

 مشکل

6 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان آذربايجان 

 شرقي

استفاده از سيستمهاي نوين در ارتقاي 

 تصفيه خانه هاي آب و فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 محيط زيست

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

لزوم ارتقاي کمي و کيفي تصفيه خانه هاي موجود 

 بکه جمع آوري فاضالب با توجه به گسترش ش

دستيابي و استفاده از 

سيستمهاي نوين تصفيه 

فاضالب مي تواند کمک 

بسزايي در تحقق اهداف 

 مورد نظر داشته باشد.

ارائه راه 

حل 

 مشکل



 28                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

7 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان تهران

بررسي روش هاي نوين و کاربردي 

جهت بهينه سازي فرآيند تصفيه آب 

جهت ارائه دستاوردهاي  ROسيستم 

اجرايي )مديريت پساب و حفظ محيط 

 زيست (

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 محيط زيست

مشکل دفع  -6

پساب آب شيرين 

 کن ها

 زيست حفظ محيط

بهينه سازي فرآيند تصفيه 

و حل  ROآب سيستم 

 مشکل دفع پساب

ارائه راه 

حل 

 مشکل

8 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان تهران

بومي سازي پليمر کاربردي جهت 

تغليظ لجن فاضالب بعنوان محصول 

 راهبردي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 محيط زيست

باالي حجم    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

حجم باالي لجن توليدي درتصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

کاهش حجم لجن توليدي 

در تصفيه خانه هاي 

 ظفاضالب

بومي 

سازي 

 فناوري

9 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان تهران

بررسي و شناسايي روشهاي کاربردي 

و بهينه سازي مصرف مواد شيميايي 

مديريت لجن تصفيه خانه هاي آب و 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 محيط زيست

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

بهبود فرآيند مصرف مواد شيميايي در مديريت 

 لجن در تصفيه خانه هاي فاضالب

بهينه سازي مصرف مواد 

ي و مديريت لجن شيمياي

 تصفيه خانه

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

10 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان زنجان

طراحي و ساخت دستگاه سنجنده 

ترکيبي شاخص فاضالب شهري جهت 

 نمايش آنالين کارآيي تصفيه خانه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

پائين بودن  12 -

هاي فرآيند   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

ضروري است يک شاخص کيفي فاضالب با 

کارآيي باال براي سيستم هاي تصفيه فاضالب ارائه 

تا همزمان با  شودو مدار الکتريکي طراحي 

سنجش پارامترهاي مذکور، عدد شاخص محاسبه 

نمايش و طبقات کيفي فاضالب به طور هوشمند 

 داده شود

تقاء هدف از اين تحقيق ار

تکنولوژي سنجنده هاي 

کنترل کيفي تصفيه خانه هاي 

فاضالب و نمايش عدد 

شاخص کيفي فاضالب 

جهت مديريت بهتر و فهم 

سالمت سيستمي تصفيه خانه 

 است

ساخت 

نمونه 

 محصول

11 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان گلستان

حذف نيتروژن و فسفر با استفاده از ريز 

خانه  جلبکها از پساب خروجي تصفيه

بندر  فاضالب )مطالعه موردي شهر

 ترکمن(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 محيط زيست

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

با توجه به اينکه تصفيه خانه هاي فاضالب به 

روش الگون هوادهي مواد مغذي فاضالب را 

مغذي باعث بروز  موادحذف نمي نمايند و خروج 

ذف حپديده اتروفيکاسيون در طبيعت مي شود لذا 

 آنها باعث کاهش آسيب به طبيعت مي گردد.

ايجاد خروجي پساب مطابق 

 استانداردهاي محيط زيست

ارائه راه 

حل 

 مشکل

12 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان گلستان

بررسي قابليت حذف آمونيوم از تصفيه 

و مقايسه آن خانه فاضالب بندرترکمن 

با نتايج گياه پااليي وتيور در تصفيه 

 خانه فاضالب گرگان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه 

 محيط زيست

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

با توجه به اينکه تصفيه خانه هاي فاضالب به 

روش الگون هوادهي مواد مغذي فاضالب را 

نمي نمايند و خروج کواد مغذي باعث حذف 

بروز پديده اتروفيکاسيون در طبيعت مي شود لذا 

خذف آنها باعث کاهش آسيب به طبيعت مي 

ايجاد خروجي پساب مطابق 

 استانداردهاي محيط زيست

ارائه راه 

حل 

 مشکل



 30                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

 گردد.

13 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان مازندران

سامانه بهينه سازي فرآيند تصفيه آب در 

فيلتراسيون برخط شهرهاي گروه الف ) 

 محور طلوت بابل (

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

باتوجه به مدل فرايندانتخابي موجود)سيستم 

فيلتراسيون برخط( ودرراستاي ارتقاي بهره وري 

انجام پروژه 1053امات استانداردسيستم مطابق الز

رهاي گوناگون  قابل تعريف خواهد فوق با متغي

بود که اين متغيير ها بصورت مستقيم روي کارايي 

 تاثير مي گذارد.سيستم 

تصفيه آب سطحي در شرايط 

عادي واضطراري وحذف 

آالينده هاي موجود باتوجه 

به تغيير اليه هاي مخزن آب 

سد پس از وقوع هرگونه 

ش نزوالت جوي که بار

مدي سيستم شده اباعث ناکار

 است.

ارائه راه 

حل 

 مشکل

14 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان مرکزي

بررسي تغيير برکه هاي اختياري از 

سري به موازي  بر ارتقاء کمي و کيفي 

 خروجي پساب برکه تثبيت  فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

وجود تعداد زياد برکه هاي تثبيت براي تصفيه 

فاضالب در ايران و نيز طبيعي و موثر بودن اين 

فرايند براي تصفيه فاضالب و نياز ناچيز به انرژي 

باعث مي شود برکه هاي تثبيت اغلب در اولويت 

ي انديشيد تا بتوان آنها را باشند اما بايد راهکارهاي

 .ارتقاء داد 

ارتقاء کمي و کيفي وضعيت 

موجود برکه هاي تثبيت 

فاضالب در سطح استان 

 مرکزي

اجراي 

 پايلوت

15 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان همدان

ارائه روشهاي نوين ، کاربردي و 

اقتصادي جهت شناسايي ، نمونه 

برداري و آناليز ترکيبات آالينده در 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

وجود ترکيبات مختلف  شيميايي که بداليل 

 مختلف به منابع آبهاي خام وارد ميشوند

حذف ترکيبات آلي و 

خطرناک احتمالي موجود در 

 آب

ارائه راه 

حل 

 مشکل



    31                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

 در زمينه آب منابع آب

16 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان همدان

بررسي روشهاي حذف يا کاهش بو و 

برخي گازهاي سمي از شبکه جمع 

آوري فاضالب  و ايستگاههاي پمپاژ 

 شهر کبودر اهنگ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

انتشار بوي - 14

تصفيه خانه و 

پمپاژ  ايستگاههاي

 فاضالب

دهنده در وجود گازهاي سمي و بو هاي آزار 

 تاسيسات جمع آوري فاضالب شهر کبودراهنگ

حذف يا کاهش عوامل 

زيانبار موجود در شبکه 

فاضالب کبودراهنگ مثل 

بوي شديد و گازهاي سمي 

 و کشنده

ارائه راه 

حل 

 مشکل

17 

شرکت آب و 

 فاضالب شيراز

طرح جامع مديريت سوپرناتانتها در 

شيراز و  1تصفيه خانه فاضالب شماره 

 آن در مقياس نيمه صنعتيتصفيه 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

با توجه به ماهيت خاص سوپرناتانت ها )غلظت 

 CODباالي نيتروژن و فسفر و موادمعلق و 

محلول( بازچرخاني بدون پيش تصفيه آنها به 

دست سيستم تصفيه، به فرآيند بيولوژيکي باال

آسيب قابل توجهي مي زند و باعث ايجاد پديده 

هايي چون بالکينگ و فومينگ و رايزينگ خواهد 

 گرديد.

بررسي فني و اقتصادي 

روشهاي مديريت 

سوپرناتانت ها و دو روش 

تصفيه بررسي شده  و امکان 

 توليد استرووايت

و ارائه برنامه مديريت جامع 

پرناتانت هاي توليدي در سو

 تصفيه خانه شيراز

اجراي 

 پايلوت
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

18 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

استفاده از مواد بازيافتي جهت 

فيلتراسيون پساب خروجي از 

 هاي فاضالب خانه تصفيه

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 و فاضالب آب

 وري افزايش بهره

 افزايش کيفيت پساب 

 راحتي در بهره برداري و کاهش هزينه ها 

 کمک به در چرخه قرار گرفتن مواد بازيافتي 

استفاده از مواد بازيافتي و 

کاهش هزينه ها در بهره 

 برداري،

افزايش کيفيت پساب 

خروجي در عين حال راحت 

 شدن بهره برداري

ي و استفاده از دانش بوم

تجهيزات داخلي بدون نياز 

 به هزينه جانبي

ارائه راه 

حل 

 مشکل

19 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

بررسي حذف عوامل بيماري زا با 

استفاده از روش اکسيداسيون پيشرفته 

بهبوديافته و مقايسه فني با ساير 

روشهاي گندزدايي معمول) مطالعه 

 موردي تصفيه خانه خين عرب(

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

مواد زائد آزمايشگاهي به عنوان يکي از مواد زائد 

ويژه و خطرناک مورد توجه بوده و شناخت و 

مديريت بهينه آن ها ضروري است؛ لذا از ترکيب 

 اين زائدات با فاضالب شهري جدا خودداري کرد 

 

جلوگيري از رهاسازي     

مواد جهش زا )عامل 

 سرطان( در فاضالب شهري

 تصفيه در محل توليد    

جلوگيري از آلودگي     

 محيط زيست

فرايندي آسان در زمان     

 کم

 قيمت تمام شده پايين    

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق

اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

20 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

تعيين ضرايب بيوسينيتيک فرآيند لجن 

/ مطالعه موردي:  MLEفعال به روش 

 مشهد 4خانه فاضالب شماره  تصفيه

پايان نامه 

دانشجو

 يي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

کنترل بيومس در حوض هوادهي به منظور اهميت 

حفظ شرايط پايدار بيولوژيکي و بهره برداري 

شناخت بهتر از شرايط بيولوژيکي و  لزوم-صحيح 

پيش بيني در خصوص نحوه تغييرات جرم 

ضرايب مربوط به رشد و محاسبه و بيولوژيکي 

معيارهاي طراحي با تفاوت  -زوال باکتري ها 

لذا ضروري است تا به -شرايط بهره برداري 

منظور دستيابي به کيفيت مناسب پساب تصفيه 

يارها و ثابت هاي شده استاندارد و مطلوب مع

 رشد بيوسينيتيک بررسي، محاسبه و کنترل گردد.

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، و رشد حداکثر 

فرآيند ميکروارگانيسم ها در 

 لجن فعال

ارائه راه 

حل 

 مشکل

21 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي استان 

 خوزستان

امکان سنجي استفاده از مخازن هوائي 

پلي اتيلن به جاي مخازن فلزي کنوني 

با هدف افزايش سطح کيفي آب ذخيره 

شده و طول عمر مخزن در شبکه هاي 

 توزيع آب روستاها

پروژه 

 پژوهشي

محورهاي 

 آبفاپژوهشي 

بهينه نبودن  -21

مخازن ذخيره آب 

 شرب

 طرح امکان سنجي
افزايش عمر تجهيزات و 

 مخازن

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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 آب و فاضالب تصفيهمحور-3

 پساب و لجن و استفاده از آنها   3-3

 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

1 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

شناسايي آالينده ها و ارزيابي 

ريسک خطرات پساب و 

هاي توليدي آزمايشگاه  پسماند

هاي آب و فاضالب شهري 

 اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

 زيست

 استفاده -16

نامناسب از نظام 

هاي نوين 

مديريتي، 

اجتماعي و 

 فرهنگي

شناسايي و مديريت پسماندها و  پساب هاي 

شيميايي و ميکروبي حاصل از آزمايشگاه هاي 

آب و فاضالب جهت پيشگيري از حوادث 

حمل  احتمالي آلودگي هاي ناشي از نگهداري، 

دفع و همچنين ورود آن ها به شبکه  ،و نقل 

 فاضالب و اثرات زيان بار آن ها 

ي پسماندها و پساب شناساي-

 آزمايشگاهي هاي

شناسايي جنبه هاي زيست  -

 محيطي

ارزيابي ريسک هاي زائدات  -

توليدي در هر دو بخش پسماند 

  و پساب

 لويت بندي جنبه هاوا-

 شناسايي راه حل ها - 

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

بررسي حوادث و اتفاقات 

ارائه شبکه توزيع آب اهواز و 

راهکارهاي اجرايي و مديريتي 

 کاهش هدررفت آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

 زيست

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

در عمليات بهره برداري بارها مشاهده شده که 

نشت آب از شبکه ، انشعابات يا اتصاالت 

مجاور سبب جريان آب به زير ساختمان هاي 

شده وموجب شسته شدن خاک زير ساختمان 

ها، نشت ساختمان و يا تخريب بخشي از آن 

خساراتي که شرکت هاي آب و شده است. 

فاضالب ساالنه در اينگونه موارد مي پردازد 

  قابل توجه است.

کاهش خسارات ، هزينه ها و 

 هدر رفت آب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

3 

شرکت آب و فاضالب 

 تهرانشهري استان 

بهبود استفاده مجدد از لجن 

مازاد توليدي با ارتقائ کيفيت 

لجن آبگيري شده و تهيه 

استانداردهاي الزم جهت ارائه 

 به سازمان استاندارد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

 زيست

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

باالي لجن توليدي درتصفيه خانه هاي حجم 

 آب و فاضالب

استفاده مجدد از لجن توليدي 

درتصفيه خانه هاي آب و 

 فاضالب

تهيه 

 دستورالعمل

4 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان چهارمحال 

 و بختياري

بررسي راهکارهاي  مناسب و 

بهينه از نظر اقتصادي به منظور 

کاهش لجن در تصفيه خانه 

شهرکرد و  هاي فاضالب

 بروجن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

ميزان باالي لجن توليدي در تصفيه خانه هاي 

 فاضالب  استان

کاهش حجم لجن در تصفيه 

 خانه هاي فاضالب

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

فاضالب شرکت آب و 

شهري استان خراسان 

 رضوي

بررسي راهکارهاي درآمدزايي 

از لجن تصفيه خانه هاي 

 فاضالب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

با توجه به حجم باالي لجن در تصفيه خانه ها 

روش فني و اقتصادي مشخصي براي رفع يک 

 مشکل وجود ندارد

با توجه به شرايط محلي استان و 

شهرها روشهاي مالي و اقتصادي 

در جهت کاهش هزينه هاي 

جاري و اقتصادي نمودن فعاليت 

 ارائه مدل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

زمينه 

محيط 

 زيست

 شکل گيرد. فاضالب

6 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان سيستان و 

 بلوچستان

ب شيرين آاستفاده از پساب 

براي کشت گياهان   R.Oکن 

و درختان مناسب براي فضاي 

سبز شهري و يا گياهان مفيد و 

بررسي تاثير دراز مدت آن بر 

 خاک

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

 زيست

عدم استفاده   8-

پساب  از لجن و

 در کشاورزي

پساب   ROيکي از مشکالت سيستم هاي 

 آلودگي مي باشد که موجببسيار شور آن 

 محيط زيست ميشود

هدف يافتن راهي براي استفاده 

از پساب و کاهش آلودگي محيط 

 زيست ميباشد

اجراي 

 پايلوت

7 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان قم

بررسي کمي و کيفي لجن 

توليدي تصفيه خانه هاي 

فاضالب و امکان سنجي 

استفاده از آن در بخش 

 کشاورزي و يا صنعتي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

در حال حاضر لجن خروجي تصفيه خانه 

هاي فاضالب قم با حجم بسيار زيادي است 

که قابليت بکار گيري مستقيم در مصارف 

ت به منظور متعارف را ندارد . لذا اين اولوي

بررسي و امکانسنجي روشهاي ارتقاي کيفيت 

 لجن تصفيه فاضالب مي باشد .

روشهاي ارتقاي لجن تصفيه 

 Aخانه فاضالب به کالس 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

 زيست

8 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان گلستان

استفاده از لجن تصفيه خانه 

فاضالب شهري در توليد 

آجرسبک )مطالعه موردي 

فاضالب شهر  تصفيه خانه

 گرگان(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

 زيست

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

انباشت بيش از اندازه لجن و عدم کارايي آن 

براي کشاورزي و نيز هزينه بسيار زياد حمل 

 و جابجايي و دفع آن و ايجاد بو و حشرات

ي در محل انباشت از معضالت مهم ذمو

وضعيت کنوني است که بايد در خصوص 

 .رفع مشکل آن راه کار اساسي پيدا نمود

مديريت لجن و ايجاد يک کاربرد 

منطقي و سود آور براي لجن 

 حاصل از تصفيه خانه فاضالب

ساخت نمونه 

 محصول

9 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان گيالن

يا بررسي روش هاي حذف 

استفاده مجدد از آلومينيوم و 

آهن موجود در لجن تصفيه 

خانه بزرگ آب گيالن با 

 رويکرد روش هاي نوين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

روش هاي موجود حذف و استفاده مجدد از 

تصفيه آب در تصفيه خانه لجن حاصل از 

هايي که در آنها از سولفات آلومينيوم يا کلرور 

فريک بهره گيري مي گردد، بسيار هزينه زا 

 بوده و مقرون به صرفه نمي باشد.

استفاده از روش هاي نوين 

 جهت تصفيه لجن
 ارائه مدل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

10 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان گيالن

بررسي چالش هاي تخليه از 

حمل فاضالب و  تانکرهاي

لجن به شبکه فاضالب و 

 راهکارهاي ساماندهي سپتاژ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

ورود     2-

آاليندها و 

سنگين  فلزات

 به منابع آب

تخليه لجن موجود در شبکه هاي 

 فاضالب)درهم( به رودخانه ها

استفاده از روش هاي نوين 

 جهت تصفيه لجن
 ارائه مدل

11 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان مازندران

ارائه راهکارهاي کاربردي 

جهت مصرف و بکارگيري 

لجن حاصله در تصفيه خانه 

 هاي فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

 زيست

کارايي -19

نامناسب و 

پايين بودن 

 راندمان

تجهيزات مرتبط 

خانه  تصفيه  با

آب  و تاسيسات

 و فاضالب

در محل تصفيه خانه فاضالب و  دپوي لجن

 به بار آوردن مسايل زيست محيطي

تثبيت تکميلي لجن و تبديل آن 

به هوموس و استفاده از آن به 

عنوان کود بيولوژيکي ايمن)کود 

 سبز( در کشاورزي.

ساخت نمونه 

 محصول

12 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان مرکزي

تصفيه پساب حاصل از 

شستشوي معکوس فيلترهاي 

شني تصفيه خانه آب ساوه با 

استفاده از روشهاي مختلف 

فيزيکي و شيميايي )ته نشيني ، 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

کارايي -19

 نامناسب و

پايين بودن 

 راندمان

تجهيزات مرتبط 

پساب بک واش حاوي غلظت بااليي از مواد 

معلق و کلوئيدي، مواد آلي طبيعي، 

ميکروارگانيسم ها، مواد معدني خصوصاً آهن 

و آلومينيوم، ساير فلزات سنگين و ناخالصي 

ي را به ها مي باشد  لذا با گذر زمان بار زياد

تعيين مشخصات -

فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي 

پساب فيلترهاي شني تصفيه خانه 

،آب خام ورودي به تصفيه آب

از  خانه آب. آب تصفيه شده بعد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

انعقاد و لخته سازي ، شناور 

سازي با هوا و سيستم اولترا 

 فيلتر

تصفيه خانه   با زمينه آب

آب  و تاسيسات

 و فاضالب

محيط اطراف اعمال مي کند و بايستي موارد 

 فوق به صورت جدي کنترل گردد .

   .سيستم غشايي اولترافيلتراسيون

بهينه مواد  pHتعيين دز و -

منعقد کننده پلي آلومينيوم فريک 

کلرايد و يا پلي آلومينيوم کلرايد 

 در بهبود کيفيت پارامترهاي

فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي 

  پساب.

13 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

ارائه راهکارهاي کاهش توليد 

لجن بيولوژيکي در فرآيند 

لجن فعال/ مطالعه موردي: 

 4خانه فاضالب شماره  تصفيه

مشهد)پايلوت در مقياس نيمه 

 صنعتي(

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد 

هاي سند 

چشم انداز 

وزارت 

 نيرو

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

هزينه هاي بخش مديريت لجن در تصفيه 

خانه هاي فاضالب، قوانين و استانداردهاي 

د از لجن، هزينه هاي سخت براي استفاده مجد

سنگين دفع و تصفيه لجن باعث ميشود که در 

اين تحقيق بدنبال راهکارهايي باشيم که لجن 

 توليدي در تصفيه خانه ها را کاهش دهيم

 

شناسايي عوامل بيوفيزيکي در   

 توليد لجن در فرآيند لجن فعال

هاي متداول در ارائه روش 

کاهش توليد لجن بيولوژيکي و 

 دفعي

هاي ائه و معرفي تکنولوژيار-

نوين در کاهش توليد لجن 

 بيولوژيکي و دفعي

ارزيابي اقتصادي اجراي هريک - 

هاي توليد لجن مازاد و از روش

 دفعي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

14 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

راهکارهاي بهينه سازي فرآيند 

خانه  آبگيري لجن تصفيه

فاضالب شهري و کاهش 

مرتبط/ مطالعه هزينه هاي 

خانه فاضالب  موردي: تصفيه

 مشهد 5شماره 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد 

هاي سند 

چشم انداز 

وزارت 

 نيرو

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

ضرورت استفاده از مواد شيميايي در بخش 

مديريت لجن باعث افزايش هزينه و 

ه از مالحظات زيست محيطي ميشود. استفاد

هاي آبگيري به منظور ساير مواد و روش

ضروري ها فزايش راندمان و کاهش هزينها

 .است

شناسايي عوامل موثر در آمايش  

 و آبگيري لجن

شناسايي و معرفي انواع مواد     

شيميايي قابل استفاده در آبگيري 

 لجن

انجام ازمايشات پايلوت     

هريک از مواد شيميايي بر روي 

 لجن

ئه نتايج عملکردي هريک ارا    

 از عوامل

انتخاب ماده شيميايي بهينه     

 اقتصادي(–)فني 

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بررسي اثرات استفاده از پساب 

فاضالب شهري بر روي 

زني و رشد اوليه  جوانه

هاي درختان غير مثمر/  نهال

مطالعه موردي: درخت زبان 

خانه گنجشک در تصفيه 

 فاضالب مشهد، پرکندآباد يک

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت 

هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه 

محيط 

عدم -    8

استفاده از لجن 

پساب در  و

 کشاورزي

با توجه به بحث فضاي سبز )نهال 

کاري(درتصفيه خانه هاي آب وفاضالب 

،استفاده بهينه از اين منبع اب غير متعارف 

کمک زيادي به رشددرختان وصرفه  ميتواند

ب شرب باشد با در نظر آ جويي درمصرف

ت وارده گرفتن نوع گونه مناسب وعدم خسار

 به بافت خاک موجود.

آبي نهال زبان  ارزيابي نياز -

گنجشک در سطوح مختلف 

 آبياري

مقايسه پارامترهاي رشدي و  -

فيزيولوژيکي گياه تحت تاثير 

آب  آبياري با پساب شهري،

 عمولي و فاضالبم

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال

ارزيابي برخي خصوصيات  - زيست

شيميايي خاک و همبستگي آن 

 با صفات رشدي درخت زبان

 گنجشک

 
 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضالب  4-3

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان البرز

بررسي ارزيابي زيست 

محيطي عملکرد تصفيه 

( در EIAخانه فاضالب)

روستاهاي حوضه سد 

 GISکرج در سامانه 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 استفاده-16

نامناسب از نظام 

هاي نوين 

مديريتي، 

اجتماعي و 

 فرهنگي

جهت دستيابي به برنامه 

ريزي مناسب و مديريت 

 حفاظت از محيط زيست

حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از 

 تخريب آن

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان بوشهر

استفاده از تصفيه 

غيرمتمرکز به روش 

اکسيداسيون پيشرفته 

شيميايي و توليد پسابي با 

کيفيت مناسب براي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم استفاده    8-

پساب  از لجن و

 در کشاورزي

تقاضاي مشترکين براي تامين 

طيور و فضاي سبز آب دام و 

به علت کمبود منابع آب در 

 محل روستاهاي استان

استفاده از پساب با کيفيت بهداشتي در 

 تامين آب مورد تقاضاي غير شرب انساني

بومي سازي 

 فناوري
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

 مصارف غيرشرب انساني

3 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان خراسان رضوي

حذف نيترات در مقياس 

صنعتي با استفاده از روش 

از  الکتروکواگوالسيون

منابع آبي در مناطق 

 روستايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

امنيت غذايي، کشاورزي 

 و منابع طبيعي

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

اهميت و مناسبت، قابليت 

انجام طرح، کاربردي بودن 

 طرح

حذف آلودگي هاي ايجاد شده با استفاده 

سيستم در مقياس صنعتي و  از اين

دستيابي به حداکثر ميزان حذف نيترات و 

 افزايش راندمان سيستم

ساخت 

نمونه 

 محصول

4 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان سمنان

بررسي اثر باکتري هاي 

پروبيوتيک بر جذب 

فلزات سنگين  در آب 

 شرب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

زمينه فناوري کشور در 

 آب

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

حذف فلزات سنگين از آب 

 شرب

حذف فلزات سنگين در آب شرب با 

استفاده از روش ساده و کم هزينه 

بطوريکه با کمترين خطرات در سالمت 

 مصرف کننده مواجه گرديم.

اجراي 

 پايلوت

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 اصفهان

تعيين ميزان مدل سازي 

مصرف موادمنعقدکننده 

براساس کدورت آب 

ورودي به تصفيه خانه 

 آب.

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 مواجهه شدن 18-

با بحران ها و 

بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

ارتقاء عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب

بهينه سازي مصرف ماده منعقد کننده و 

 يت مناسبتر فرآيندنيز مدير

اجراي 

 پايلوت
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

6 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 اصفهان

کاهش نرخ توليد لجن 

مازاد در فرآيند لجن فعال 

متعارف با استفاده از 

فرآيند کانيبال 

(Cannibal ارتقاء يافته )

 با ازن

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

 چالش توليد لجن مازاد

 سازي حداکثر بهينه نقطه به رسيدن

 تلفيقي سيستم در مازاد لجن کاهش

 شرایط به توجه با زني ازن و کانيبال

 اختالل ایجاد بدون واقعي برداري بهره

 اصلي اهداف تامين-اصلي  فرآیند در

حذف راندمان کاهش عدم شامل تصفيه  

COD   

مناسب دامنه در لجن حجمي شاخص و  

اجراي 

 پايلوت

7 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 اصفهان

امکان سنجي کاربرد 

زئوليت فرآوري شده در 

 صنعت آب وفاضالب

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم اجراي -13

هاي  بهينه طرح

 آب و فاضالب

بروز مشکالت حاصل از 

تصفيه خانه رشد جلبک در 

 هاي فاضالب

جلوگيري از رشد جلبک در حوضچه 

هاي فاضالب با استفاده از زئوليت با 

حذف نيتروژن و فسفر مورد نياز براي 

رشد جلبک از محيط هاي آبي و 

 حوضچه هاي فاضالب با کارايي باال

اجراي 

 پايلوت
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

8 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 اصفهان

طراحي و ساخت ساختار 

هواده سطحي کم  بهينه 

 سرعت تصفيه فاضالب

)کاربردي نمودن نتايج 

حاصل از طرح انجام شده 

آناليز هيدروديناميکي رفتار 

جريان فاضالب در مخازن 

هوادهي به منظور بررسي 

اثر شکل پره هواده بر 

مشخصات عملکردي 

سيستم به روش ديناميک 

سياالت (محاسباتي 

(CFD) 

پروژه 

 پژوهشي

شم راهبرد هاي سند چ

 انداز وزارت نيرو

کارايي -19

نامناسب و پايين 

 بودن راندمان

تجهيزات مرتبط 

تصفيه خانه و   با

آب و  تاسيسات

 فاضالب

 ارتقاء عملکرد تصفيه خانه هاي فاضالب ارتقاء عملکرد هواده ها

ساخت 

نمونه 

 محصول

9 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 اصفهان

ارائه راهکارهاي اجرايي 

در جهت به حداقل 

رساندن مشکالت مرتبط 

با دريچه منهول فاضالب ) 

از نقطه نظر  جنس ، ابعاد 

طراحي ) از نقطه نظر 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم اجراي -13

هاي  بهينه طرح

 آب و فاضالب

آسيب شناسي در يچه منهول 

 فاضالب

به حداقل رساندن مشکالت مرتبط با 

 دريچه منهول فاضالب

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

بارگذاري ، معماري ، 

سهولت نصب و راه 

اندازي ، نرم افزاري و . . . 

( ، ارزيابي اقتصادي ، 

الزامات فني و بهره برداري 

ستفاده ،  ، تيپ بندي محل ا

 خوردگي و . (

10 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 البرز

بهبود عملکرد بررسي 

تصفيه خانه آب کرج و 

 ارائه راهکارهاي ارتقا

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

کاهش توان عملکرد تصفيه 

کرج )که  1خانه آب شماره 

شامل پولساتور و صافي 

ان شني تند مي باشد( در زم

افزايش کدورت آب خام 

 ورودي به تصفيه خانه .

 مشخص شدن روش مناسب بهره برداري
ارائه راه 

 حل مشکل

11 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 آذربايجان شرقي

سيستمهاي مدرن تصفيه 

خانه فاضالب براي 

اجتماعات کوچک و 

استفاده از پساب آنها براي 

 فضاي سبز

پروژه 

 پژوهشي

پژوهشي و اولويت هاي 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

کارايي -19

نامناسب و پايين 

 بودن راندمان

تجهيزات مرتبط 

تصفيه خانه و   با

آب و  تاسيسات

با توجه به اينکه شهرهاي 

هزار نفر فاقد رديف  25زير 

اعتباري طرح ايجاد 

تاسيسات فاضالب مي باشند 

و مشکالت دفع فاضالب و 

 زيست گريبانآلودگي محيط 

استفاده از پکيج هاي تصفيه فاضالب 

 براي اجتماعات کوچک

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

 گير آنها مي باشد.  فاضالب

12 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 بوشهر

طراحي و ساخت پرس 

 طوماري آبگيري لجن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

 بهينه سازي آبگيري لجن

طراحي و ساخت پرس طوماري آبگيري 

لجن براي بهبود فرآيند فرآوري لجن 

 مدنظر است

ساخت 

نمونه 

 محصول

13 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 کهگيلويه و بويراحمد

طراحي، ساخت و بهره 

برداري از پکيج نوين 

 تصفيه فاضالب با قابليت

حذف همزمان کربن و 

مواد مغذي از فاضالب 

هاي شهري و صنعتي در 

 مقياس کوچک

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

پائين بودن  -12

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

تمرکز زدايي تصفيه  -1

 فاضالب

نياز به تصفيه حجم -2

مدت  فاضالب در باالتري از

زمان کمتر و در حجم 

 کوچک تر

با ساخت و بهره برداري از اين پکيج 

تصفيه فاضالب در ابعاد کوچک با قابليت 

حذف کربن و مواد مغذي به صورت 

همزمان، مي توان در مکان هاي دورافتاده، 

کوچک و صعب العبور و يا امکان خاص 

که امکان بهره برداري آسان از شبکه 

درن نيست، استفاده فاضالب بهداشتي و م

 کرد.

ساخت 

نمونه 

 محصول

14 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 گلستان

استفاده از نانو جاذب 

ذرات مغناطيسي آهن 

 جهت تصفيه آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

وجود سرب و برخي فلزات 

سنگين در آبهاي شمال 

 .استان

افزايش کيفيت و رسيدن به استانداردهاي 

 کيفيت آب شرب

ارائه راه 

 حل مشکل

boodje
Highlight

boodje
Highlight
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

15 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 گلستان

استفاده از نانو کامپوزيت 

در حذف يون سرب از 

 آب شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

ورود آاليندها  -2

سنگين و فلزات 

 به منابع آب

با توجه با اينکه منابع آب 

شرب در برخي از مناطق 

آلوده به فلزات سنگين از 

جمله سرب بوده و اين 

آلودگي ها باعث بروز 

مشکالت عديده اي براي 

سالمتي مي گردد لذا حذف 

 آنها نياز و ضروري مي باشد.

شناسايي روش مقرون به صرفه و مناسب 

جمله  جهت جذف فلزات سنگين از

 سرب از منابع تامين آب شرب

ارائه راه 

 حل مشکل

16 

شرکت آب و 

روستايي فاضالب 

 استان گيالن

حذف آهن و منگنز و مواد 

آلي از آب چاه هاي شرب 

مناطق مختلف روستايي 

 استان گيالن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

طعم و کدورت  وجود بو ،

در آب شرب و ابراز شکايت 

 مصرف کنندگان

دسترسي به الگوي مناسب تصفيه با توجه 

به دامنه تغييرات آالينده هاي آب در 

روستاهاي استان گيالن جهت تامين آب 

شرب سالم مطابق با استانداردهاي آب 

 آشاميدني

ارائه راه 

 حل مشکل

17 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 مرکزي

بررسي حذف گيربکس در 

سيستم هاي هوادهي 

سطحي تصفيه خانه هاي 

فاصالب با استفاده از 

درايوهاي دور متغير و 

الکتروموتورهاي با دور 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

مصرف باالي    9-

انرژي در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

هزينه هاي باالي بهره  -1

گيربکس ها  برداري و تعمير

خريد اوليه  هزينه-2

عدم  -3گيربکس ها 

توانمندي شرکتهاي داخلي 

 کاهش هزينه هاي خريد   -

   بهره برداري  کاهش هزينه هاي-

 کاهش برق مصرفي -        

بومي سازي 

 فناوري
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

 توليد گيبکس ها براي پايين

18 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 همدان

افزايش کيفيت لجن اوليه 

و مازاد ورودي به بخش، 

هاضم لجن با طراحي و 

 sludgeساخت دستگاه 

screening 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

کاهش کيفيت لجن ورودي 

به بخش هاضم ها و ايجاد 

عديده در مديريت  مشکالت

 لجن

 افزايش کارايي بخش مديريت لجن

ساخت 

نمونه 

 محصول

19 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 همدان

بررسي و اندازه گيري 

پارامترهاي دارويي و 

فلزات سنگين پساب 

خروجي از تصفيه خانه 

فاضالب شهر همدان و 

ارائه راهکارهاي حذف 

 آنها

پروژه 

 پژوهشي

و  اولويت هاي پژوهشي

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

وجود عوامل آالينده داروييي 

و فلزات سنگين در پساب 

خروجي از تصفيه خانه هاي 

 فاضالب

حذف عوامل آالينده دارويي و فلزات 

سنگين در پساب خروجي از تصفيه خانه 

 هاي فاضالب

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

20 

آب و شرکت 

فاضالب شهري استان 

 همدان

استفاده از مدل استنتاج 

فازي بمنظور تعيين دوز 

بهينه مواد منعقد کننده در 

تصفيه خانه هاي آب شهر 

 همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم تناسب  -11

بين قيمت تمام 

شده با قيمت 

فروش و اقتصادي 

نبودن تعرفه هاي 

 آب و فاضالب

بهينه نبودن تزريق مواد 

 منعقد کننده

تعيين ميزان بهينه تزريق مواد منعقد کننده 

 در تصفيه خانه هاي آب استان

تهيه 

 دستورالعمل

21 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 همدان

بررسي روشهاي حذف 

سولفيد از پساب تصفيه 

شده فاضالب تصفيه خانه 

 فاضالب شهر همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

وجود سولفيد در پساب 

 فاضالب
 حذف سولفيد از پساب تصفيه شده

ارائه راه 

 حل مشکل

22 

شرکت آب و 

 فاضالب شيراز

بررسي و مطالعه روش 

هاي نوين گندزدايي  

جهت تصفيه فاضالب 

 شهريهاي 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم استفاده - 15

از گند زداهاي 

 نسل جديد

هرچند استفاده از روشهاي 

گندزدايي ديگر نظير ازن 

زني رو به افزايش است، با 

اين حال به دليل توليد 

فرآورده هاي جانبي نياز 

 است که روش

هاي جديد همچون الکتروليز 

مورد مطالعه  سديم کلريد

مطالعه روشهاي مختلف گندزدايي، و 

 بررسي مزايا ومعايب آنها همچون قابليت

هاي مواد اوليه آن در  دسترسي و هزينه

 ايران

تهيه 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

 قرار بگيرد.

23 

شرکت آب و 

 فاضالب شيراز

امکان سنجي تعيين وجود 

اشريشيا کوالي از طريق 

پتانسيومتري يا ديگر 

تجزيه و روشهاي شيمي 

 ارايه روش بهينه

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

باکتري اشرشياکالي به عنوان 

مطمئن ترين شاخص تأييد 

 وجود آلودگي مدفوعي مي 

باشد و بر خطر وجود 

بيماريهاي روده اي داللت 

لذا، تعيين غلظت اين دارد. 

باکتري با استفاده از روشهاي 

 بهينه از لحاظ

زماني و اقتصادي از اهميت 

 بسيار زيادي برخوردار است.

تهيه گزارشي جامع از روشهاي نوين 

تعيين ميزان باکتري اشريشياکالي و 

 انتخاب يک روش بهينه از لحاظ زماني و

 اقتصادي

تهيه 

 دستورالعمل

24 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

مدلسازي عملکرد تک 

هاي نانومتخلخل در  اليه

زدايي آب به کمک  نمک

سازي ديناميک  روش شبيه

 مولکولي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

حداقل مصرف انرژي و 

 حداکثر بودن کارايي روش

هاي تصفيه آب همواره از 

هاي مهم در اين چالش 

 زمينه بوده است.

در اين پژوهش با استفاده از غشاهاي 

-زدايي و رسوب هاي يونجديد ، روش 

هاي عاملي زدايي نو، استفاده از گروه 

 هاي نمک مختلف و طراحي سيستم

سازي  اي، به کمک شبيهزدايي چند اليه 

بيني رفتار  ي پيشديناميک مولکولي که برا

شود،  سيال در ابعاد نانومتر استفاده مي

زدايي با استفاده از  ترين روش نمک بهينه

توليد نرم 

 افزار
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

محصول 

 يينها

 غشاهاي تک اليه را معرفي نمود.

25 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

سنجي افزايش  امکان

ظرفيت بار آلي ورودي به 

خانه فاضالب با  تصفيه

استفاده از بسترهاي رشد 

بيولوژيکي معلق/ مطالعه 

خانه  موردي: تصفيه

 مشهد( 4فاضالب شماره 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

پائين بودن  12 -

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

هاي ساخت افزايش هزينه

 وهاي فاضالب جديد تصفيه

 تاخير در اجراي ساخت

هاي افزايش انواع روش شناسايي -

ها با روش لجن فعال خانهظرفيت تصفيه

هاي انواع بسترهاي خواص و ويژگي -

 رشد بيولوژيکي معلق

بررسي شرايط فرآيندي و هيدروليکي  - 

تاسيسات و تجهيزات موجود به جهت 

 افزايش ميزان دبي فاضالب خام ورودي

بررسي فني و فرآيندي استفاده از  - 

معلق بيولوژيکي به منظور بسترهاي رشد 

افزايش ظرفيت کمي و کيفي تصفيه خانه 

 4فاضالب شماره

ارزيابي فني و ريالي بکارگيري از  -

 بسترهاي رشد معلق بيولوژيکي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 آب يي گند زدان ي نو ي هاي فناور  5-3

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان البرز

بررسي و امکان سنجي استفاده 

از روش هاي نوين و موثر 

گندزدايي آب در روستاهاي 

کوهستاني و صعب العبور 

 استان

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

انداز وزارت چشم 

 نيرو

 عدم استفاده-15

از گند زداهاي 

 نسل جديد

انتخاب يک سيستم گندزدايي موثر در 

روستاهاي کوهستاني و صعب العبور 

 استان

مشخص شدن روش 

 مناسب گندزدايي

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

ساخت جاذب نانوگرافن 

متاکريالت  -کيتوسان 

آميدوبررسي خاصيت تصفيه 

 کنندگي وگندزدايي آن

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

کاهش کيفي  -1

 منابع آب
 کاهش منابع ابي والوده شدن منابع

استفاده ازدانش 

ومهارتهاي بومي به 

منظور استفاده مجدد 

باتوجه به آلوده هاي آبزا

 آبيکاهش منايع 

ساخت 

نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

ساخت اکسيد گرافن کپسوله 

شده و ممبران حاصل از آن و 

بررسي خواص انتقال و تصفيه 

آب از لحاظ حذف يون هاي 

 نمک از آب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

فناوري  پژوهشي و

کشور در زمينه 

امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

کاهش کيفي  -1

 منابع آب
 کاهش منابع اب زير زميني

بکارگيري واستفاده 

ازروشهاوفناوريهاي 

نوين درتصفيه 

 آب وگندزدايي

ساخت 

نمونه 

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

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

4 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان سيستان و 

 بلوچستان

بررسي روش حذف آالينده 

آلي و معدني ايجاد کننده  هاي

 طعم و بو نامطلوب

در آب آشاميدني با استفاده از  

غشاي بيو  –فناوري نانو 

 پليمري سيکلو دکسترين 

و غشاي کامپوزيتي کوپليمر 

 PEBAپلي اتر بالک آميد 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ورود آاليندها  -2

سنگين و فلزات 

 به منابع آب

استفاده از فناوري نانو غشا هاي بيو 

پليمري تکنولوژي کم هزينه تر وبا دوام 

استفاده از غشاي کامپوزيتي  .بيشتر 

براي  PEBAکوپليمر پلي اتر بالک آميد 

نخستين بار وقابل بازيافت بودن  پليمر 

سليکودکسترين پس از جذب آلودگي و 

 احيا

شناسايي و حذف 

هاي آلي و آالينده 

معدني  ايجاد کننده طعم 

و بوي نامطلوب در آب 

آشاميدني با استفاده از 

غشا هاي بيو پليمري و 

 غشاي کامپوزيتي .

ارائه راه 

 حل مشکل

5 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان يزد

بررسي انتخاب بهينه ماده 

گندزدا جهت منابع آب 

 استيجاري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

فناوري پژوهشي و 

 کشور در زمينه آب

 عدم استفاده-15

از گند زداهاي 

 نسل جديد

امکان استفاده از چاه هاي کشاورزي و 

استيجاري که آب آن ها وارد مخزن نمي 

گردد ، گندزدايي موثر آب با توجه به 

اينکه استفاده از پودر کلر به هيچ وجه 

براي گندزدايي اين چاه ها کفايت نمي 

اند ( . کاهش هزينه کند ) عدم زمان م

 هاي گندزدايي.

امکان استفاده از منابع 

آب استيجاري با بهترين 

 روش گندزدايي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

6 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بررسي عملکرد روش 

فيلتراسيون در کاهش تراکم 

نماتدهاي موجود در منابع 

کننده آب آشاميدني شهر  تأمين

 مشهد

پروژه 

 پژوهشي

 اولويت هاي

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

پژوهش حاضر، پياده سازي روش 

فيلتراسيون را گامي مهم و موثر در 

راستاي حذف نماتدهاي موجود در منابع 

مي  تلقيسطحي تأمين کننده آب شرب 

نمايد. از اين روي مي توان اين مطالعات 

ش سطح را قدمي مثبت در راستاي افزاي

 کيفي آب آشاميدني دانست.

هدف اصلي طرح، 

کاهش نماتدهاي موجود 

در منابع تأمين کننده آب 

آشاميدني با استفاده از 

روش فيلتراسيون مي 

 باشد. 

ارائه راه 

 حل مشکل

7 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

سازي روش ضدعفوني  بهينه

اقماري با استفاده از 

هاي فراابتکاري در  الگوريتم

 آبرساني شهر مشهدشبکه 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

نتايج تحقيقات نشان مي دهد در روش 

ضدعفوني سنتي، آب آشاميدني با کيفيت 

مناسب در اختيار مصرف کننده هايي که 

و در  نگرفتهدر انتهاي شبکه هستند؛ قرار 

ه آنها را در معرض ريسک بااليي از نتيج

آلودگي قرار مي دهد. يکي از روش هاي 

ارائه شده، روش ضدعفوني اقماري است 

که به عنوان يک راهکار عملياتي ارائه 

 گرديده است.

هدف کلي اين پژوهش 

تعيين نرخ زوال توده اي 

کلر  و بهينه سازي ميزان 

مصرف آن در روش 

ضدعفوني اقماري است. 

وهش همچنين اين پژ

قصد دارد تا به ارزيابي 

اقتصادي روش 

ضدعفوني اقماري در 

مقايسه با روش سنتي 

 .بپردازد

 ارائه مدل

 



    55                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 ت آبيفيک   6-3

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

1 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

ارزيابي پيامدهاي وقوع 

هاي گرد و غبار بر ¬طوفان

کيفي شبکه -هاي کمي¬شاخص

آب و فاضالب شهر اهواز: با 

-هاي فني¬تأکيد بر چالش

 تأسيساتي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 مواجهه شدن 18-

با بحران ها و 

طبيعي و بالياي 

 اجتماعي

خطرات ناشي از ورود 

ريزگردها به منابع آب 

به ويژه آب شرب تصفيه 

شده، اثر بر خدمات 

رساني و فرآيندهاي آب 

و فاضالب  خطرات، 

ايجاد اختالل در خدمات 

رساني و فرآيندهاي 

اصلي شرکت  را به 

 ..استدنبال داشته 

بررسي آن دسته از خصوصيات 

شيميايي و فيزيکي ذرات 

ردوغبار رسوبي است که بتوانند گ

از طريق نشست خشک )ذرات 

ايروسل( و تَر)آب باران(  بر 

خدمات رساني و فرآيندهاي آب 

و فاضالب و ارائه  راهکارها 

 جهت حذف وکاهش اثرات

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان لرستان

بررسي علت آلودگي چاه هاي 

) وجود  کهريز و خانجانخاني

کرم و ضايعات گوشتي در آب ( 

 و حل مشکل اين چاهها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

وجود کرم و ضايعات 

گوشتي در آب  چاههاي 

روستاهاي خانجانخاني 

و کهريز شهرستان خرم 

 آباد

بررسي علت وجود آلودگي در 

آب روستاههاي نامبرده چاههاي 

 .و ريشه يابي و رفع مشکل آن 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان يزد

امکان سنجي استفاده از فرآيند 

فنتون جهت ارتقاء کيفي آب  با 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

مشکل موجود در 

 روستاهاي منطقه

رفع مشکل موجود در منابع آبي 

 روستاهاي بافق و بهاباد

ارائه راه حل 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

مطالعه موردي روستاهاي 

 شهرستانهاي  بافق و بهاباد

 به منابع آب آب

4 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اردبيل

حذف بيولوژيکي آالينده هاي 

با منشاء طبيعي از منابع معدني 

 آب زيرزميني )ارسنيک(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

استفاده از ظرفيت 

بيولوژيکي براي حذف 

 آالينده هاي معدني

 ي کيفي منابع آبارتقا
ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اصفهان

ارائه کارآمدترين و مقرون به 

صرفه ترين راهکار جهت ارتقاء 

فرآيندهاي تصفيه آب ، شامل 

ترکيبات جايگزين ويا مراحل 

جايگزين يا تکميلي) به عنوان 

مثال با هدف حذف آالينده هاي 

 آلي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم اجراي -13

هاي  بهينه طرح

 و فاضالبآب 

 ارتقاء کيفيت آب شرب
ارتقاء کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب کشور.

اجراي 

 پايلوت

6 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان آذربايجان 

 غربي

اندازه گيري و شناسايي عوامل 

ايجاد کننده طعم و بو و روشهاي 

حذف آن از منابع آب زيرزميني 

)مطالعه موردي آب چاههاي 

 پيرانشهر(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

کاهش کيفيت آبهاي زير 

 زميني

افزايش کيفيت آب، افزايش 

رضايت مندي مشترکين، تامين 

 آب

ارائه راه حل 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

7 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

بررسي درجه کيفيت خروجي 

تصفيه آب خانگي و دستگاه هاي 

تاثير بر سالمت مصرف کنندگان 

 در درازمدت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 سالمت و ايمني غذايي

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

ورود آاليندها و فلزات 

 سنگين به منابع آب

تاييد يا رد کيفيت آب خروجي از 

هاي تصفيه خانگي از  دستگاه

لحاظ ميکروبي و شيميايي و 

تاثيرات نوسانات کيفيت آب 

 خروجي بر سالمت افراد

تدوين 

 استاندارد

8 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 شمالي

بررسي و ارائه راهکارهاي کاهش 

و يا حذف بو و طعم در تصفيه 

 خانه آب بجنورد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

کاهش کيفي  -1

 منابع آب
 کاهش بو و طعم اب افزايش کيفيت آب

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان فارس

ساخت دستگاه پرتابل تصفيه آب 

انبارهاي  جهت استفاده در آب

شهرهاي جنوبي تحت پوشش 

 شرکت آبفا استان فارس

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

نبودن دستگاه مناسب 

جهت تهيه آب در 

 شرايط اضطراري

 ساخت دستگاه پرتابل تصفيه آب
ساخت نمونه 

 محصول

10 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان کهگيلويه و 

 بويراحمد

تحليل، بررسي و ارزيابي تري 

در شبکه ( THMهالومتان ها )

 توزيع آب ياسوج.

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

عدم کيفيت مناسب 

برخي از منابع تأمين آب 

 شرب

 افزايش سطح کيفي آب شرب
تهيه 

 دستورالعمل

boodje
Highlight



 58                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

11 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان همدان

 بررسي امکان شيوع ويروس هاي

روده اي در آبهاي خام ورودي 

به تصفيه خانه آب شهيد بهشتي 

 همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

امکان ورود ويروسهاي 

روده اي به منابع آبهاي 

سطحي که در فصول 

غير زراعي به تصفيه 

تقل خانه آب همدان من

 ميگردند

شناسايي و حذف ويروسهاي 

خطرناک از آبهاي خام ورودي 

به تصفيه خانه آب شهيد بهشتي 

 همدان

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 محورتصفيه آب و فاضالب-3

 فاضالب تصفيه طبيعي فرآيندهاي   7-3

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

1 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

بررسي تأثير دبي ورودي به 

تصفيه خانه در زمان بارندگي بر 

فرآيند تصفيه خانه فاضالب شهر 

بيرجند و تعيين ميزان دبي مجاز 

ورودي به فرآيند تصفيه خانه در 

زمان بارندگي با توجه به 

 کيفي فاضالبمشخصات 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 مواجهه شدن 18-

با بحران ها و 

بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

با بحران  مواجهه شدن

ها و بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

بررسي احتمال بروز مشکل و 

نوع تأثير و روشهاي مقابله يا رفع 

 آن

تهيه 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داشتنت يل اولويدال

2 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان خوزستان

حذف نيترات از آب آشاميدني با 

استفاده از ميکروارگانيسم هاي 

 تثبيت شده با آلژينات کلسيم

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 عدم استفاده-15

از گند زداهاي 

 نسل جديد

در غلظت باالي نيترات 

ابع آبي به خصوص من

يکي از منابع زير زميني 

عوامل بسيار مهم سرطان 

زايي در جوامع انساني 

 مي باشد . 

ارائه روش کارامد به منظور 

حذف موثر غلظت هاي غيرمجاز 

نيترات در آبهاي آشاميدني با 

روش زيستي ) باکتري هاي 

 .حذف کننده نيترات ( 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

فاضالب شرکت آب و 

 شهري استان گيالن

استفاده از فناوري گياه پااليي 

 بومي در تصفيه پيشرفته

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

حجم باالي    7-

 لجن توليدي

درتصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

کاهش آلودگي هاي 

خاص در پساب تصفيه 

 شده

و طبيعي استفاده از فناوري بومي 

 جهت تصفيه فاضالب

بومي سازي 

 فناوري

 
 محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب .4

 آب توزيع شبکه در سازي بهينه و ارتقاء 4-1

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

بررسي وتعيين ضريب وزني هر 

يک از فاکتور هاي هدر رفت 

)ظاهري و واقعي (آب مشروب 

روستاههاي مجتمع امام حسن)ع( 

 پروژه پژوهشي

پژوهشي  اولويت هاي

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

هدر رفت باالي آب در 

 مجتمع هاي آبرساني
 کاهش هدر رفت آب

ارائه 

راه حل 

 مشکل



 60                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

شهرستان نمين وارائه راهکار هاي  استان اردبيل

کاهش هدر رفت آب و برآورد 

اقتصادي اجرايي عمليات کاهش 

 هدر رفت

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

استان 

چهارمحال و 

 بختياري

سامانه هوشمند مديريت مصرف و 

کنترل کيفي آب آشاميدني با دانش 

 ايراني)روستاي هوشمند(بومي 

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

عدم هوشمند سازي در 

 تاسيسات آب و فاضالب

سامانه هوشمند، مديريت مصرف ، 

کنترل کيفي آب آشاميدني ، دانش 

 ايراني ،روستاي هوشمند بومي

توليد 

نرم 

 افزار

3 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

استان خراسان 

 رضوي

مدلسازي هيدروليکي و کيفي شبکه 

توزيع آب به منظور کاهش نشت و 

ارزيابي کلر باقيمانده در شبکه هاي 

توزيع آب روستايي شهرستان 

 بينالود

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

فناوري کشور در و 

زمينه امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

نياز به ايجاد فشار بهينه و 

کلر باقيمانده مناسب در 

 شبکه توزيع

مدلسازي هيدروليکي شبکه توزيع 

و ايجاد فشار بهينه و کلر باقيمانده 

 مناسب در شبکه توزيع

ارائه 

 مدل

4 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

 smartايجاد شبکه هوشمند آب )

water management.  ) 
 پروژه پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

آسيب ديدگي لوله هاي 

شبکه توزيع و اتفاقات در اثر 

فشار شبکه بويژه در ساعات 

نظارت مستمر و غير ميداني بر 

فرآيند توليد،انتقال و توزيع عادالنه 

آب،کاهش حوادث شبکه،کاهش 

اجراي 

 پايلوت
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

ش سقف کم مصرف،افزاي استان فارس

ايت آب توليدي بدليل رع

توزيع عادالنه آب در شبکه 

 ها.

هزينه هاي وارده به علت تعميرات 

و حضور فيزيکي تعميرکاران و 

پرسنل،کاهش آب توليدي،افزايش 

طول عمر تاسيسات و 

،کاهش هزينه هاي برق تجهيزات

 مصرفي و برق شبکه.

5 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

 استان همدان

بررسي تاثير مديريت فشار در 

کاهش هدر رفت آب )در مجتمع 

 حسن آباد رزن(

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم اجراي 13-

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

کمبود مديريت فشار در 

 کاهش هدر رفت آب

بررسي تاثير مديريت فشار در 

کاهش هدر رفت آب )در مجتمع 

 حسن آباد رزن(

ارائه 

راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

 استان همدان

تعيين الگوي بهره برداري بهينه 

روزانه در شبکه هاي آب روستايي 

 مبتني بر کاهش فشار

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

نبود الگوي بهره برداري 

 مناسب

تعيين الگوي بهره برداري بهينه 

روزانه در شبکه هاي آب روستايي 

 مبتني بر کاهش فشار

ساخت 

نمونه 

محصو

 ل

7 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

 استان يزد

از مواد شيميايي  بررسي استفاده

مجاز و داراي کاربرد خوراکي براي 

جلوگيري از رسوب و خوردگي در 

 شبکه هاي آبرساني

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

مشکل گرفتگي شبکه هاي 

آبرساني دراثر تشکيل 

رسوب و همچنين پوسيدگي 

 آب شبکه هاي فلزي انتقال

ارائه راه حل مشکل رسوب و 

گرفتگي لوله ها به همراه اثبات 

کارايي و اثربخشي روش استفاده از 

 مواد شيميايي

ارائه 

راه حل 

 مشکل



 62                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

8 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 اردبيل

بررسي تاثير گردشگري بر وضعيت 

هيدروليکي خط انتقال و شبکه 

توزيع آب سرعين و ارائه روش 

اصالحي با مالحظات هاي بهينه 

 گردشگري

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه سالمت و ايمني 

 غذايي

عدم اجراي 13-

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

يافتن راهکاري که توام با 

افزايش گردشگران مشکل 

 .تامين آب را حل کند 

هاي آب و  اجراي بهينه طرح

 فاضالب

ارائه 

راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 تهران

مديريت مهار سيل و سيالب در 

تاسيسات آبرساني منطقه رودبار 

 قصران

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

آسيب به تاسيسات آب و 

 فاضالب در بالياي طبيعي

 مهار سيل و سيالب در تاسيسات

 آبرساني

ارائه 

راه حل 

 مشکل

10 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

خراسان 

 جنوبي

هاي  سازي هوشمند شبکه مدل

فاضالب مبتني بر سيستم هاي 

GIS ،sewer gems 

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

هاي عدم هوشمندي شبکه 

 آب و فاضالب

معرفي مدلي هوشمند جهت برآورد 

ظرفيت خطوط فاضالب در حال 

 بهره برداري

ارائه 

 مدل

11 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 زنجان

مديريت سيستم هوشمند تنظيم 

فشار شبکه آب با استفاده از 

الگوريتم هاي منطق فازي و شبکه 

 هاي عصبي

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

فناوري کشور در و 

 زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

مديريت بهينه ي شبکه ي 

 توزيع آب

با توجه به اينکه تنظيم شيرآالت و 

شبکه آبرساني بصورت دستي و 

درصورت حاد شدن مشکلي انجام 

ميشود، مديريت سيستم هوشمند 

اجراي 

 پايلوت



    63                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

بر اساس مدل سازي رياضي، فشار 

 بهينه را موجب خواهد شد

12 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

سيستان و 

 بلوچستان

مديريت هوشمند فشار در سيستم 

هاي توزيع آب با هدف برآورد 

نيازآتش نشاني و مکان يابي 

مناسب شير هاي آتش نشاني با 

 اجراي پايلوت.

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هوشمندي عدم -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

افزايش موضعي فشار در 

گره درگير حريق و افت 

 فشار شبکه و قطعي آن

افزايش فشار  بدون قطعي در گره 

درگير حريق بدون قطعي و بهينه 

سازي شبکه به منظور کنترل فشار 

 بهينه

اجراي 

 پايلوت

13 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

سيستان و 

 بلوچستان

کاليبراسيون هيدروليکي و برآورد 

نشت در سيستم هاي توزيع آب با 

 استفاده از روش هاي فرا کاوش

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

شناسايي و بر آورد ميزان 

نشت سيستم توزيع آب  و 

کاليبراسيون هيدروليکي 

سيستم توزيع آب جهت 

 بهبود نتايج ازريابي سيستم

مطالعه و استفاده از ابزار هاي مدل 

سازي و بهينه سازي براي 

کاليبراسيون هيدروليکي و برآورد 

ميزان نشت در سيستم هاي توزيع 

 آب

ارائه 

راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

سيستان و 

 بلوچستان

شبکه هاي مديريت بهينه فشار در 

توزيع آب با هدف کاهش نشت با 

استفاده از مکانيابي و تنظيم بهينه 

 شير هاي فشار شکن

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

جلوگيري از هدر رفت آب 

در مراحل مختلف 

انتقال،تصفيه،ذخيره و توزيع 

ميزان نشت در و کاهش 

 شبکه آب

درصدي نشت آب  با  2کاهش 

استفاده از تنظيمات بهينه شيرهاي 

کنترل فشار که از نرم افزار 

MATLAB يد  و بدست مي آ

اقلي همچنين تامين  سطح فشار حد

 در گره هاي شبکه

ارائه 

راه حل 

 مشکل



 64                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

15 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 قم

 شبيه سازي فلومتر الکترومغناطيسي

براي جريان آب داخل لوله و 

مطالعه تاثير ساختار شبکه آبرساني 

 بر عملکرد

 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

با  توجه به استفاده از 

فلومترهاي مغناطيسي در 

شبکه آبرساني قم ضرورت 

انجام گيرد دارد اين پژوهش 

. 

تعيين تاثير ساختار شبکه آبرساني 

بر فلومترها و کاهش خطاي اندازه 

 گيري

ارائه 

 مدل

16 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 کرمان

امکان سنجي و بررسي روشهاي 

مديريت فشار در شبکه هاي توزيع 

آب بدون زون بندي منطقه اي 

جهت کاهش مصرف و هدررفت 

 )مطالعه موردي شهر بم(

 پروژه پژوهشي

طرح کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

وجود هدررفت آب شبکه 

معضالت  -توزيع  آب شهر 

موجود در زمينه  کمبود آب 

در بخي از مناطق وافزايش 

 هزينه هاي توليدآب شرب

 -کاهش هزينه هاي توزيع آب

ن اتالف وهدررفت آب کاهش ميزا

ارائه  -در مسيرهاي شبکه توزيع

يک برنامه ريزي ميان مدت براي 

مديريت صحيح زنجيره توزيع 

 شبکه آب شهري

ارائه 

راه حل 

 مشکل

17 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

کهگيلويه و 

 بويراحمد

هوشمند سازي شبکه توزيع آب 

شهري )بر روي بستر اينترنت اشياء 

(IoTبا هدف ))  کاهش  هدر رفت

آب و مديريت هوشمند انرژي؛ 

 نمونه موردي، شهر ياسوج

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

نياز به وجود سامانه اي 

هوشمند جهت کنترل ميزان 

دبي ورودي و خروجي در 

سيستم هاي توزيع آب 

شرب، پايش نشتي و اتالف 

آب در تاسيسات و کاهش 

خطاها و هزينه ها و افزايش 

طراحي، ساخت و پياده سازي يک 

سامانه سخت افزاري و نرم افزاري 

 ( IoTمبتني بر  اينترنت اشيا )

جهت هوشمند سازي شبکه توزيع 

آب شهري با هدف کاهش 

 هدررفت آب

اجراي 

 پايلوت

boodje
Highlight



    65                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

 سرعت خدمات

18 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 يزد

ساخت عملگر الکتروهيدروليکي 

 پيلوت شيرهاي کنترلي آب شهري
 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

تنظيم فشار خروجي شبکه 

به صورت متغير و قابل 

تنظيم ، جلوگيري از پديده 

 ضربه قوچ

مديريت بهينه با کنترل فشار 

 خروجي شبکه

اجراي 

 پايلوت

19 

شرکت آب و 

فاضالب 

 کاشان

بررسي روش مناسب حفاري، 

پرسازي و عمليات تکميلي براي 

اجراي تاسيسات شهري در منطقه 

 کاشان

 پروژه پژوهشي

هاي تحقيقات و  طرح

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و 

 پژوهش وزارت نيرو

عدم اجراي -13

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

در سالهاي اخير هزينه هاي 

مربوط به عمليات خاکي 

بخش قابل توجهي از هزينه 

هاي پروژه هاي توسعه و 

اصالح خطوط لوله در دست 

اجراي اين شرکت را شامل 

 مي گردد.

قل رساندن نشست محل به حدا

هاي حفاري پس از پر نمودن آن و 

مديريت  –رضايتمندي شهروندان 

مدت زمان اجراي حفاري ، 

 -پرسازي و عمليات تکميلي 

 مديريت هزينه

تهيه 

دستورا

 لعمل
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 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 پمپ و مخازن 4-2

 

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

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

ارزيابي ريسک زيست 

محيطي راديو داروها در 

 پساب هاي بيمارستاني

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

ورود آاليندها  -2

و فلزات سنگين 

 به منابع آب

کاهش آاليندگي بهداشتي و زيست 

 محيطي

شناسايي عوامل خطرناک 

آزمايشگاه هاي تشخيص طبي،  

مراکز پزشکي، مطب ها و ... و 

ارائه سازوکاري جهت رعايت 

الزامات و کاهش تاثيرات منفي 

 آالينده ها

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

شرکت آب و فاضالب 

آذربايجان شهري استان 

 غربي

بهينه سازي مخزن تيپ 

متر مکعبي   5000ذخيره آب 

مدفون با رويکرد لرزه اي 

 )پايلوت(

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بهينه نبودن 21-

مخازن ذخيره آب 

 شرب

کاهش هزينه هاي اجرايي مخازن و 

بهبود بهره برداري و افزايش عمر 

 مخازن

نواقص فني و رفع معايب و 

کاهش هزينه هاي اجرايي و 

افزايش طول عمر و پايايي 

مخازن و کسب تجربه طراحي و 

ساخت مخازن بر اساس متدهاي 

 نوين

ساخت 

نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بندي  شناسايي و اولويت

هاي موجود در  ريسک

 هاي مخازن بتني آب پروژه

پايان نامه 

 دانشجويي

پژوهشي اولويت هاي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 مواجهه شدن 18-

با بحران ها و 

بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

به دليل اهميت مخازن در استمرار 

هاي  آبرساني به شهر طي زمان

ها براي  مختلف، شناسايي ريسک

مديران و بخصوص براي چنين 

پروژه زيربنايي )مخازن بتني آب( 

هاي پروژه  ريسک ساييشنا-1

مخازن بتني آب در دوره ساخت 

 و در دوره نگهداري و

 برداري بهره

هاي  بندي ريسک اولويت -2

ارائه راه 

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

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

محصول 

 نهايي

موجود با استفاده از بهترين  امري حياتي است. 

 روش علمي

تعيين معيارهاي موثر جهت -3

 ها رتبه بندي ريسک

ها  تعيين مهمترين ريسک-4

 جهت مقابله يا سازگاري با آنها

4 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

مقايسه اعمال نيروي زلزله 

جرم مخزن آّب به روش 

ديناميکي و استاتيکي در 

ترکيب بارها و تأثير آن در 

 طراحي سازه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 مواجهه شدن 18-

با بحران ها و 

بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

اين طرح بر اساس منحني هاي در 

جديد،  2800طيف طرح آيين نامه 

روش ه نيروي زلزله جرم مخزن ب

و در ترکيب بارها ديناميکي محاسبه 

 .اعمال خواهد شد

نيروي زلزله  بررسي اعمال -1

جرم مخزن آّب به روش 

 ديناميکي

مقايسه نتايج با حالت -2

استاتيکي در ترکيب بارها و تاثير 

 سازه آنآن در طراحي 

تهيه 

 دستورالعمل

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 سازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب 4-3

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان آذربايجان

ساخت شير رزرو و توزيع 

 خودکار آب

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

 نبود سيستم20-

مناسب جهت 

مواجه با حوادث و 

در روستاهايي که کميت آب کفاف 

ساعته شبکه را نمي  24داير نمودن 

کند عمده آب در قسمت هاي 

خودکار آب  وع مناسب توزي

محدود در بين تمام مشترکين 

روستاهايي که با کم بود آب 

ساخت 

نمونه 



 68                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

آموزش و پژوهش  غربي

 وزارت نيرو

اتفاقات در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

مصرف  مي شود پايين دست شبکه 

فقط  و مشترکين باالدستي

چندساعت از شب آب دارند 

بنابراين  در چنين  شرايطي جهت 

ذخيره سازي و توزيع خودکار آب  

 .اجراي تحقيق ضرورت دارد

 محصول مواجه مي باشند

2 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان آذربايجان

 غربي

 ساخت شير فلوتر پروانه اي
پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

عدم کارايي و خرابي هاي مکرر و 

سنگين بودن ينه زياد و همچنين هز

موجب  لوتر هاي موجود شير ف

رفت از مخازن و هدرسرريز آب 

آب و افزايش هزينه هاي نگهداري 

 ..مي شود

کنترل سرريز مخازن  با حداقل 

هزينه در تمامي فشارهاي 

ممکن که در خطوط انتقال  

 ب ايجاد مي شودآ

ساخت 

نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان آذربايجان

 غربي

ساخت شير توزيع فشار آب در 

 شبکه هاي با شيب تند

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

روستاهاي داراي شيب در اغلب 

تند  آب شبکه به سرعت به قسمت 

هاي پايين دست جريان يافته و 

مشترکين باال با افت شديد فشار 

 .مواجه مي شوند

تامين فشار الزم در انشعابات 

باالدستي  و جلوگيري از 

 نارضايتي آنان

ساخت 

نمونه 

 محصول

تدوين بهينه کردن راندمان تجهيزات بررسي عملکرد کنتور در شرايط کارايي نامناسب -19اولويت هاي پروژه بررسي عملکرد کنتور آب در شرکت آب و فاضالب  4
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

شرايط محيطي و هيدروليکي  شهري استان اردبيل

 متفاوت

پژوهشي و فناوري  پژوهشي

 کشور در زمينه آب

و پايين بودن 

تجهيزات  راندمان

تصفيه   مرتبط با

 خانه و تاسيسات

 آب و فاضالب

رد و مختلف و مطابقت با استاندا

يافتن حوزه عدم انطباق با استاندارد 

 ساخت و توليد

مرتبط با  تصفيه خانه و 

 تاسيسات آب و فاضالب

 استاندارد

5 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

بررسي فن آوري هاي نوين 

کاربردي جهت پياده سازي 

سيستم قرائت از راه دور 

و ارائه مدل   کنتورهاي آب

 کاربردي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

عدم هوشمندي شبکه هاي آب و 

 فاضالب

پياده سازي سيستم قرائت از 

 راه دور کنتورهاي آب
 ارائه مدل

6 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

مدل سازي مکان يابي حوادث 

لوله ها با استفاده از ديتا 

الگرهاي نصب شده در نرم افزار 

Water gems   در شبکه

 توزيع آب مطالعه موردي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

عدم هوشمندي شبکه هاي آب و 

 فاضالب

مدل سازي مکان يابي حوادث 

لوله ها در شبکه  هاي توزيع 

 آب

 ارائه مدل

7 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

بررسي تأثير نصب شيرآالت 

فشارشکن در سطح شبکه توزيع 

گيري  بر ميزان دقت اندازه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در
 آمد هدررفت آب و آب بدون در   

تأثيرات کاهش فشار بر دقت 

اندازه گيري کنتورهاي 

 مشترکين

اجراي 

 پايلوت



 70                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

کنتورهاي مشترکين، دبي 

 استارت کنتورها

8 

شرکت آب و فاضالب 

 کاشان

ارائه روشهاي مقاوم سازي 

منهول ها و انشعابات فاضالب 

 شهري

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

 نبود سيستم20-

مناسب جهت 

مواجه با حوادث و 

اتفاقات در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

در هنگام وقوع زلزله شريان هاي 

حياتي شامل خطوط انتقال برق، 

ل آب، گاز و مجراهاي انتقا

فاضالب دچار آسيب هاي عمده 

مي شوند که اين امر مي تواند  يا

 آسيب هاي ثانويه جبران ناپذيري

 به بازماندگان از زلزله برساند.

 

بازنگري طرح منهول ها و 

انشعابات فاضالب در مقابل 

زلزله و خوردگي و ارائه روش 

هاي بهسازي منهول ها و 

انشعابات فاضالب شهري در 

 مدار بهره برداري

ارائه راه 

حل 

 مشکل

9 

آب و فاضالب شرکت 

 مشهد

مدلسازي و تحليل ديناميکي غير 

 خطي اتصاالت فلنجي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

کارايي نامناسب -19

و پايين بودن 

تجهيزات  راندمان

تصفيه   مرتبط با

 خانه و تاسيسات

 آب و فاضالب

اين نوع اتصاالت عالوه بر قرار 

داشتن در معرض بارهاي استاتيکي 

همواره در معرض ارتعاشات منتقل 

شده توسط الکتروموتورها، پمپ ها 

و ساير منابع تحريک هستند. لذا 

بايستي وضعيت پاسخ آنها توسط 

 مدل مناسبي ارزيابي گردد.

مدل تحليلي ارائه شده در اين 

پايان نامه روشي جديد و دقيق 

شي تر براي محاسبه رفتار ارتعا

 اتصاالت فلنجي ارائه مي کند.

 ارائه مدل
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 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور  -4

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

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

1 

آب و  شرکت

 فاضالب اهواز

و مانيتورينگ   کنترل

ايستگاههاي فاضالب 

شهري بر روي بستر 

)پايلوت  GPRSارتباطي 

 در دو ايستگاه(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

هاي تله متري در واقع ابزاري براي  سيستم

ساعته و  24جاد ميکند که بصورت مدير اي

آنالين بر زير مجموعه خود نظارت داشته 

 باشد. 

نظارت آنالين بر ايستگاه هاي 

فاضالب داخل شهر، اعمال 

فرمان به پمپهاي داخل ايستگاه 

در مواقع ضروري، پيشگيري از 

بروز حوادث و سر ريز شدن 

فاضالب، نظارت بر عملکرد 

 نيروي انساني و پيمانکاران و

 نهايتا کاهش نيروي انساني

اجراي 

 پايلوت

2 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان اصفهان

امکان سنجي ساخت کنتور 

هوشمند بر پايه تخصيص 

دبي براساس پيش بيني 

 مصرف مشترک

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

بکارگيري فناوري ها نو و استفاده از لزوم 

روش ديتا ماينيگ در بهبود راهبري نياز 

 مصرفي مشترکين

کاهش هزينه ها و بهبود 

 رضايت مندي مشترکين

اجراي 

 پايلوت

3 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

استان خراسان 

طراحي و ساخت دبي 

سنج هاي ارزان قيمت 

 ثابت و نيمه پرتابل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

امنيت غذايي، کشاورزي و 

کارايي نامناسب -19

و پايين بودن 

تجهيزات  راندمان

تعيين مقدار آب مصرف شده، مديريت بر 

منابع آبي، قيمت باالي دبي سنج هاي 

برخي از دبي سنج موجود، کيفيت نامناسب 

طراحي و ساخت دبي سنج 

کنارگذر ابتکاري، طراحي و 

ساخت دبي سنج نيمه پرتابل، 

ساخت 

نمونه 

 محصول
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

تصفيه   مرتبط با منابع طبيعي رضوي

 خانه و تاسيسات

 آب و فاضالب

طراحي و ساخت دبي سنج  هاي موجود

 سرعت نزديک ديواره

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان بوشهر

بررسي و مقايسه عملکرد 

کنتورهاي خانگي پيستوني 

 با کنتورهاي مولتي جت

)مطالعه موردي شهر 

 بوشهر(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در
 انتخاب کنتور مناسب

مطالعه موردي عملکرد 

کنتورهاي خانگي پيستوني در 

مقايسه با کنتورهاي مولتي 

 جت در شهر بوشهر

ارائه راه 

حل 

 مشکل

5 

آب و شرکت 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي

استفاده از بهترين مدل نوع 

کنتور در نصب انشعابات 

آب از لحاظ قطر، مکانيزم 

و شرايط مختلف بهره 

 برداري

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در
 آمد هدررفت آب و آب بدون در

استفاده از بهترين مدل کنتور از 

لحاظ قدرت، دقت، و مکانيزم 

 براي شرايط جغرافيايي استان

تهيه 

دستورالع

 مل

6 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي

ريزي شستشوي  برنامه

شبکه فاضالب با توجه به 

گازسنجي شبکه و 

هاي رياضي جهت  مدل

کاهش اثرات تخريب بر 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

فرآيند هاي تصفيه خانه   پائين بودن کارايي

 هاي آب و فاضالب

معرفي مدل جهت شناسايي 

نقاط مورد نياز گازسنجي در 

ه شبکه هاي در حال بهر

 برداري فاضالب

تهيه 

دستورالع

 مل



    73                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
محصول 

 يينها

 بتني روي منهول هاي

7 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان کهگيلويه و 

 بويراحمد

ارزيابي و بررسي ميداني 

طول عمر کنتورها و ميزان 

تأثيرگذاري آن در هدر 

 رفت ظاهري آب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

کارايي نامناسب -19

بودن و پايين 

تجهيزات  راندمان

تصفيه   مرتبط با

 خانه و تاسيسات

 آب و فاضالب

بررسي تأثير انتخاب سايز صحيح کنتور و 

انشعاب آب بر ميزان مصرف مشترکين و 

 تأثير آن در کاهش هدررفت ظاهري آب

اصالح الگوي مصرف و 

 کاهش آب بدون درآمد

تهيه 

دستورالع

 مل

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات 4-5

 
 

 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

بررسي علل خرابي کنتورهاي 

مشترکين شرکت آبفا اهواز و 

هدر رفت ظاهري آب تاثير آن بر 

و آب بدون درآمد و ارائه 

راهکارهاي بهبود متناسب با 

 شرايط اقليمي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه محيط 

 زيست

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در

وجود تعداد زياد کنتورهاي خراب 

در شهر اهواز از يک سو منجر به 

هزينه هنگفت در بخش تعويض 

کنتور  گرديده و از سوي ديگر 

گيري دقيق ميزان فروش را  اندازه

که مي تواند منجر به افزايش درآمد 

 شود امکان پذير نمي سازد. 

تعيين مشخصات فني کنتور و نحوه 

قليمي نصب آن متناسب باشرايط ا

شهر کاهش هزينه ها در بخش 

 مديريت کنتور

اندازه گيري دقيق ميزان مصرف به 

منظور مديريت فروش و کاهش آب 

بدون در آمدکليه روشهاي محاسبه 

معادالت  علمي وبراساس روابط و

ارائه راه 

 حل مشکل

boodje
Highlight
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

منطقي ارائه وعلت يابي خرابي 

 .کنتورها 

2 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اردبيل

بررسي و شناسائي انواع شوکهاي 

کيفي احتمالي مؤثر بر فرايندهاي 

تصفيه خانه هاي آب و ارائه 

راهکار مناسب مورد مطالعه 

 تصفيه خانه آب پارس آباد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه سالمت 

و ايمني 

 غذايي

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

هاي آب تصفيه خانه 

 و فاضالب

سيب شناسي و کسب شناخت آ

جهت آمادگي در برابر بحران کيفي 

 آب

افزايش کارايي  فرآيند هاي تصفيه 

 خانه هاي آب و فاضالب

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اردبيل

بررسي و شناسائي انواع شوکهاي 

کيفي احتمالي مؤثر بر فرايندهاي 

فاضالب و ارائه  تصفيه خانه هاي

راهکار مناسب مورد مطالعه 

 تصفيه خانه فاضالب اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه سالمت 

و ايمني 

 غذايي

پائين بودن  12 -

فرآيند هاي   کارايي

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

سيب شناسي و کسب شناخت آ

جهت آمادگي در برابر بحران کيفي 

 فاضالب

فرآيند هاي تصفيه افزايش کارايي 

 خانه هاي آب و فاضالب

ارائه راه 

 حل مشکل

4 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

طراحي و مهندسي معکوس 

 شيرهاي قطع اضطراري گاز کلر

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

کاهش کيفي منابع  -1

 آب
جلوگيري ازحوادث گاز کلر با  ناشي از حوادث گاز کلرخطرات 

استفاده از شيرهاي قطع اضطراري 

بومي سازي 

 فناوري
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

فناوري 

کشور در 

زمينه محيط 

 زيست

 گاز کلر

5 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

بررسي امکان سنجي و طراحي 

سامانه مانيتورينگ تجهيزات 

 رايانه اي شرکت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب -16

 از نظام هاي نوين

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم مانيتورينگ مناسب تجهيزات 

 رايانه اي شرکت
 ارتقاء عملکرد شرکت

ساخت 

نمونه 

 محصول

6 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

تحليل رفتار لرزه اي و تعيين 

آب نقاط آسيب پذير سامانه هاي 

و فاضالب و ارائه راهکار جهت 

 مقاوم سازي آنها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

با  مواجهه شدن 18-

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

با بحران ها و بالياي  مواجهه شدن

 طبيعي و اجتماعي

شناسايي، احصا و اولويت بندي 

بيعي و خسارات ناشي از تهديدات ط

 غير طبيعي؛

ارائه راهکار کاربردي در خصوص 

پيشگيري و مقابله با بحران در 

 تاسيسات؛

تهيه 

 دستورالعمل

7 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

بررسي تأثيرات ميزان کلر در 

هاي شبکه  کاهش طول عمر لوله

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

از  عدم استفاده-15

گند زداهاي نسل 

از گند زداهاي نسل  عدم استفاده

 جديد

بررسي اثر پورد پرکلرين بر طول 

 عمر مفيد شبکه هاي توزيع

ارائه راه 

 حل مشکل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

فناوري  توزيع آب در اجناس مختلف جنوبي

کشور در 

 زمينه آب

 جديد

8 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

اتفاقات بررسي داليل افزايش 

ماههاي گرم و پرمصرف و 

بالعکس کاهش محسوس در ماه 

 هاي سرد سال

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در
 آمد هدررفت آب و آب بدون در   

تأثير دما و اقليم منطقه بر مقاومت 

 تشبکه هاي توزيع و آمار اتفاقا

ارائه راه 

 حل مشکل

9 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

-سامانه کوپل شده هيدروليکي

داده محور براي تشخيص نشت 

هاي سيستم و کاهش حجم آب 

 بدون درآمد شرکت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در
 آمد و آب بدون در هدررفت آب  

تشخيص به موقع نشت در شبکه 

 هاي آبرساني

توليد نرم 

 افزار

10 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 رضوي

بررسي اثرات ورود آب باران بر 

 عملکرد شبکه هاي فاضالب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

نبود سيستم -20

مواجه مناسب جهت 

اتفاقات  با حوادث و

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

برهم خوردن عملکرد مناسب 

هيدروليکي شبکه هاي فاضالب در 

 زمان بارش باران

شناسائي درصد آب باران واقعي در 

شبکه، شناسايي مهمترين آثار مخرب 

فني و اقتصادي و ارائه راهکار و 

 دستورالعمل هاي محلي الزم

تهيه 

 دستورالعمل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

11 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان زنجان

طراحي و ساخت دستگاه 

مانيتورينگ آکوستيکي مبتني بر 

پردازش صوت و تصوير و اطالع 

  GPRSو  GSMرساني از طريق 

جهت عيب يابي سريع دستگاه 

هاي صدادار از جمله پمپ ها، 

 توربين ها و موتورها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه انرژي

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

نگهداري و تعميرات هوشمند و از 

 راه دور

در اين روش بايد صداي توليدي 

توسط دستگاه تحليل شده و در 

صورت شروع تغييرات در الگوي 

صداي نرمال دستگاه مورد بررسي، 

دستگاه مانيتورينگ با استفاده از يک 

( زمان GMSسيستم از دور) مانند 

بروز و نوع عيب دستگاه را مانيتور  

 کند. 

ساخت 

نمونه 

 محصول

12 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان قزوين

مطالعه و امکان سنجي تطبيقي 

استفاده از فناوريهاي نوين در 

نشت يابي آب شهري شرکت 

 آب و فاضالب استان قزوين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در

افزايش کمي و کاهش هدر رفت 

 شبکه توزيع آب
 کاهش هدررفت آب

بومي سازي 

 فناوري

13 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان کرمان

ارزيابي لرزه اي و ارائه راهکار 

افزايش سطح عملکردي تصفيه 

 خانه هاي آب و فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

طرح کالن 

ملي وزارت 

نيرو مصوب 

شوراي عالي 

علوم 

تحقيقات و 

با  مواجهه شدن 18-

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

آسيب پذيري تصفيه خانه ها در 

برابر زلزله و لزوم بهره برداري 

سريع از آنها پس از بحران هاي 

 شديد در کوتاه مدت

شناسايي نقاط آسيب پذير تصفيه 

ارائه راهکارهاي افزايش  -خانه ها

سطح عملکردي و ايمني در مواجهه 

 با بحران هاي طبيعي و آفندي

تهيه 

 دستورالعمل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

 فناوري

14 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان گيالن

طراحي و ساخت دوربين 

بازرسي لوله هاي آب در حال 

 بهره برداري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در

بازرسي لوله هاي آب در حال بهره 

برداري جهت تشخيص نشتي، 

رسوب لوله، وجود موارد ايجاد 

کننده افت موضعي فشار، وضعيت 

 باز بودن شيرها و ...

امکان بازرسي داخلي لوله هاي آب 

در حين بهره برداري که امکان قطع 

ز آب در آن وجود ندارد با اين تجهي

 عملي خواهد شد.

ساخت 

نمونه 

 محصول

15 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان گيالن

طراحي و ساخت فيلترهاي شني 

مداوم کار )بدون نياز به 

 (backwashتجهيزات  

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري 

کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در

 هدررفت باالي آب در عمليات

شست وشو معکوس 

(backwash هزينه هاي باالي ،)

نگهداري )نيروي انساني(، کاهش 

کيفيت آب در صورت عدم شست 

 .و شوي به موقع

کاهش هدررفت آب در عمليات 

شست وشو معکوس 

(backwash کاهش هزينه هاي ،)

بهره برداري از فيلترها و عدم نياز به 

 .حضور مستمر نيروي انساني

ساخت 

نمونه 

 محصول

16 

شرکت آب و فاضالب 

 شيراز

اي علل  تجزيه و تحليل ريشه

ها در تجهيزات و  خرابي

تاسيسات شرکت آب و فاضالب 

 شيراز و ارايه راهکار

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

کارايي نامناسب و -19

 پايين بودن راندمان

  تجهيزات مرتبط با

تصفيه خانه و 

آب و  تاسيسات

 فاضالب

براي برخورد مناسب با 

رويدادهاييکه در سازمان رخ مي 

دهند و کاهش پيامدهاي ناگوار 

ضروريست تا تجزيه و تحليل علل 

ريشه اي بصورت کامال عملي و 

 علمي پياده سازي و اجرا شود.

جلوگيري از وقوع و تکرار مجدد 

رويدادهاي نامطلوب، کاهش پيامد و 

کاهش  اثرات آن رويداد و در نتيجه

هزينه هاي سازمان و افزايش کيفيت 

اجراي فعاليت ها در سازمان مي 

 باشد.

تهيه 

 دستورالعمل
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 قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
اسناد باال 

 يدست
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل

محصول 

 يينها

17 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

مديريت سامانه اتفاقات شبکه 

مشهد با  4فاضالب در منطقه 

بررسي نسبت تغييرات پروفايل 

دماي محيط در فصول مختلف 

 به تعداد اتفاق با علل بهره وري

نامه پايان 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

نبود سيستم -20

مناسب جهت مواجه 

اتفاقات  با حوادث و

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

تغيير درجه حرارت محيط يکي از  

عوامل فرعي است  که باعث 

مصرف آب و توليد نوسان فراوان 

از اين تغييرات فاضالب ميگردد.

توليد و جريان هيدروليکي درون 

شبکه فاضالب موجب جريانهاي 

با سرعتهاي متفاوتي ميگردد که در 

بعضي از ساعات شبانه روز جريانه 

آرام تا آشفته را خواهيم داشت که 

تغيير در سرعت در هر فاز باعث 

 خود شستشوي ميگردد.

 

برنامه ريزي در  اقدامات   -

 ايط غير متعارفپيشگيرانه در شر

ايجاد اصولي بازگشت آب در  -

چرخه تصفيه خانه ها با توجه به 

 تغييرات

کاهش  اتفاقهاي بهره برداري  با  -

برنامه ريزي و هدفمندسازي 

 محدودهاي بروز حادثه

تهيه نقشه مدون از ابرهاي حوادث  -

 و علل بروز اتفاق

 ارائه مدل

 

 فاضالب و آب تجهيزات شبکه و تاسيسات محور -4

 هيدروليک شبکه 4-6

 

محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اردبيل

بررسي تاثير الکترو پمپ هاي 

خانگي تامين فشار مستقيم روي 

انشعاب آب بر عملکرد 

 کنتورهاي آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در

بررسي علمي اثر استفاده از پمپ 

براي تامين فشار طبقات و مدل 

سازي اثر هيدروليکي بر روي 

 شبکه توزيع آب

راههاي کاهش 

 هدررفت آب
 ارائه مدل
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محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 يينها

2 

شرکت آب و فاضالب 

استان خراسان  شهري

 جنوبي

ارائه راهکار جهت رسوب زدايي 

لوله هاي آزبست شبکه توزيع 

 آب شرب شهري

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به منابع 

 آب

ورود آاليندها و فلزات سنگين 

 به منابع آب

اي ارائه راهکار بر

 زداييرسوب 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان سيستان و 

 بلوچستان

مدل سازي شبکه توزيع آب 

شرب شهر زابل به منظور تحليل 

 رفتار هيدروليکي

شبکه و دستيابي به مدل مناسب  

زون بندي و رژيم پمپاژ و آب 

 رساني به نقاط مختلف شهر

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم اجراي بهينه -13

هاي آب و  طرح

 فاضالب

فشار آب در بخش هاي مختلف 

شبکه آب شهر متفاوت ميباشد و 

در ساعات،روزها و فصل هاي 

 مختلف متغير است

تحليل فني شبکه به 

منظور بهبود فشار و 

 دبي شبکه ميباشد

 ارائه مدل

4 

شرکت آب و فاضالب 

 استان همدانشهري 

مطالعه و طراحي يک مدل 

سيستم ديناميک مديريت و 

کاهش آب بدون درآمد در شبکه 

 توزيع آب شهر همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم هوشمندي -10

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

مشکالت ديناميکي شبکه هاي 

 توزيع

ايجاد مدلهاي ديناميکي 

براي شبکه هاي بهينه 

 توزيع آب

ارائه راه حل 

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

 نوين هاي فناوري و جديد هاي روش از استفاده 5-1

 

 قين تحقنعنوا عنوان شرکت فيرد
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 خوزستان

تهيه آيين نامه و ضوابط طراحي و بهينه سازي 

شبکه هاي آبرساني کم فشار در شرايط خارج 

از پيک مصرف متناسب با توسعه شهري 

 استان خوزستان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هدررفت آب و     4-

 آمد آب بدون در

عدم امکان تامين 

آب با فشار و کميت 

مناسب در شبکه 

هاي توزيع آب 

شهري در شرايط 

 پيک مصرف 

تهيه استانداردي جهت طراحي شبکه 

هاي آبرساني شهري در شرايط کم 

فشار و غير پيک با فرض توزيع 

با ذخيره و تامين فشار در منازل 

کاهش هزينه هاي ساخت و  رويکرد

بهره برداري شبکه و جلب مشارکت 

 مردم در تامين فشار و ذخيره آب

توليد نرم 

 افزار

2 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان کرمانشاه

بررسي و ارزيابي مسائل و چالش هاي بهره 

برداري از ايستگاه هاي پمپاژ و ارائه 

راهکارهاي مناسب جهت کاهش هزينه هاي 

 برداريبهره 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

مصرف باالي    9-

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

کاهش هزينه هاي 

 نگهداري

 افزايش راندمان کار

ايجاد رضايتمندي 

 در مشترکين

کاهش هزينه هاي نگهداري و ايجاد 

 رضايتمندي در مشترکين روستاها

ارائه راه 

حل 

 مشکل

3 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان کرمانشاه

 FRPبررسي و امکان سنجي استفاده از 

)فيبرهاي پليمري تقويت شده( در ساخت 

 مخازن با رويکرد سرعت اجرا و کاهش هزينه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

بهينه نبودن -21

مخازن ذخيره آب 

 شرب

کاهش هزينه و 

 افزايش سرعت اجرا

بهبود کيفيت و افزايش طول عمر  

کاهش هزينه اجرا و افزايش  مخازن

 سرعت اجرا

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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 ن تحقيقنعنوا عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 قزوين

بررسي روشهاي کاهش امالح آب با استفاده 

 EMRاز روش جديد و نوآورانه 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش کيفي منابع  -1

 آب

با توجه به مشکالت 

کيفي در منابع آبي 

استفاده از زوشهاي 

نوين و کاربردي 

جهت رفع مشکالت 

ضروري به نظر مي 

 رسد.

 ارائه روشهاي نوين کاهش امالح آب

ارائه راه 

حل 

 مشکل

5 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

هاي حذف ريشه و جلوگيري از رشد  راه

 ريشه در محل انشعابات آب و فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نبود سيستم -20

 مناسب جهت مواجه

اتفاقات  با حوادث و

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

باال بودن هزينه رفع 

اتفاقات انشعابات و 

شبکه توزيع آب و 

آوري  شبکه جمع

فاضالب و افزايش 

ليل تعداد اتفاق به د

ورود ريشه درخت 

 به انشعابات

هاي  هزينهوکاهش اتفاق  - 1

 برداري بهره

 کاهش آب هدر رفته - 2

به ابنيه کاهش خسارات وارده  3 -

 مشترکين و تاسيسات شهري

 کاهش هزينه هاي توليد و توزيع -4

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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 ن تحقيقنعنوا عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

6 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

زدايي  هاي يخ روششناسي  شناسايي و آسيب

 هاي بهينه انشعابات آب و انتخاب روش

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نبود سيستم -20

مناسب جهت مواجه 

اتفاقات  با حوادث و

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

انشعابات يخزدگي 

ي مشترکين و بي آب

  ناشي از يخ زدگي 

ها براي يخ  ترين راه بهينهدستيابي به 

 زدايي انشعابات داراي مشکل

ارائه راه 

حل 

 مشکل

 

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

 نو هاي انرژي از استفاده و انرژي مصرف سازي بهينه 5-2

 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

1 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان فارس

بررسي راهکار هاي استفاده از 

انرژي آب خروجي مخازن 

فشارشکن پروژه دشت برم 

کازرون در جهت توليد ،انتقال و 

بهره وري از انرژي الکتريکي در 

جهت کاهش هزينه هاي برق 

 مصرفي تاسيسات  .

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز 

 وزارت نيرو

مصرف باالي    9-

انرژي در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

عدم استفاده از فشار 

ثقلي خطوط انتقال 

خروجي مخازن با 

توجه به ارتفاع قابل 

توجه آنها در توليد و 

 انتقال انرژي الکتريکي 

توليد و انتقال انرژي الکتريکي جهت 

استفاده در تغذيه و راه اندازي مصرف 

کننده هاي مرتبط با تاسيسات شرکت از 

قبيل تامين و راه اندازي برق مورد نياز 

تاسيسات الکتريکي ايستگاههاي پمپاژ 

،آب شيرين کن ها،تاسيسات ضد 

سرقت،روشنايي ساختمان موتورخانه ها 

اجراي 

 پايلوت



 84                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

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

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 و...

2 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان گيالن

امکان سنجي ، طراحي و ساخت 

سيستم انتقال ديتا از طريق 

 خطوط لوله انتقال آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم -10

هوشمندي شبکه 

هاي آب و 

 فاضالب

عدم دسترسي به 

امکانات بر خط 

)آنالين( براي کنترل 

وضعيت کيفي و کمي 

تأسيسات آبي در 

نواحي داراي صعوبت 

 دسترسي 

انتقال داده ها از طريق روش هاي جديد 

 با استفاده از مواد غير قابل استهالک

ساخت نمونه 

 محصول

 

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

 سيستم ارتقاي و سازي بهينه 5-3

 

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

 کليدي
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان يزد

ارائه راهکارهاي مشارکت مردم 

جهت استفاده از خدمات 

شهري ) مطالعه موردي فاضالب 

 شهر اردکان (

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

 عدم اجراي-13

هاي  بهينه طرح

 آب و فاضالب

امتناع مردم از خريد 

انشعاب فاضالب و 

نارضايتي آن ها ، 

وابستگي درآمد شرکت 

به پرداخت قبوض آب 

 و نصب فاضالب

شناسايي زمينه هاي فرهنگ 

سازي و رفع مشکالت مردم ، 

افزايش درآمد ، افزايش 

 رضايتمندي مردم

ارائه راه حل 

 مشکل
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 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 5-4

 

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

 کليدي
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

1 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان کهگيلويه و 

 بويراحمد

بررسي و امکان سنجي احداث 

يک واحد ته نشيني و برگشتي 

لجن مجزا با هدف ارتقاء تصفيه 

 خانه فاضالب ياسوج

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

پائين بودن  12 -

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

به دليل مشکالت 

ساختاري و نيز قديمي 

بودن تکنولوژي ساخت 

تصفيه خانه فاضالب 

ياسوج، لجن هاي 

باقيمانده در کف الگون 

هاي هوادهي مشکالت 

دي را براي عملکرد زيا

بهينه تصفيه خانه ايجاد 

 کرده است.

امکان سنجي احداث يک واحد 

مجزا ته نشيني و برگشت لجن 

 در محيط تصفيه خانه

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان يزد

امکانسنجي  استفاده از 

هيدروکسيد منيزيم و اثربخشي 

آن جهت حذف بو در شبکه هاي 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

انتشار بوي - 14

تصفيه خانه و 

پمپاژ  ايستگاههاي

 فاضالب

کاهش مشکالت 

اجتماعي ناشي از انتشار 

بوي نامطبوع ، کاهش 

 خوردگي لوله هاي بتني

 افزايش رضايتمندي شهروندان
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

boodje
Highlight

boodje
Highlight
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 اجتماعييتي و  ير محور مد .6

 ارزشيابي و عملکرد ارزيابي 6-1

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان البرز

بررسي ميزان آسيب پذيري تاسيسات آب و 

نظر گرفتن گسل فاضالب در مواقع زلزله با در 

هاي موجود ، اولويت بندي تاسيسات و  ارائه 

 راهکارهاي فني جهت مقاوم سازي آنها

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مواجهه شدن با  -18

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

باالبردن استحکام 

تاسيسات ذخيره آب در 

 مواقع زلزله و بحران

پايدارسازي  سازه افزايش  

 ها و تاسيسات

ارائه راه 

حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان سيستان و 

 بلوچستان

اصالح فرايند ها و خدمات احصاء شده در 

 حوزه خدمات 

شرکت آبفا به مشترکين در راستاي ارتقاء 

 عملکرد.

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از -16

مديريتي،  نظام هاي نوين

 اجتماعي و فرهنگي

درراستاي افزايش بازدهي 

وبهره وري نيروها انجام 

 اين پروژه ضروري ميباشد.

افزايش بازدهي و راندمان 

و باال بردن سطح کيفي و 

 بهره وري نيروها

ارائه راه 

حل 

 مشکل

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 عامل غير پدافند و بحران مديريت ، رساني آگاهي 6-2

 

رديف

  
 قيعنوان تحق عنوان شرکت

نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

آذربايجان 

ارائه الگوي طراحي تاسيسات 

ايمن در صنعت آّبفا از منظر 

 پدافند غيرعامل

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مواجهه شدن با  -18

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

افزايش مشارکت 

کارکنان در مواقع 

 بحراني

در قالب ايين نامه و عملي  ارائه راهکارهاي علمي

ودستورالعمل براي تاسيسات ذخيره ، انتقال ، تصفيه خانه 

آب وفاضالب و ايجاد انگيزه در پرسنل جهت مشارکت  هاي

حوزه  در در مواقع وقوع بحران هاي طبيعي وانسان ساز

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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رديف

  
 قيعنوان تحق عنوان شرکت

نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

 عاليت شرکت ، ارائه چک ليستهاي ارزيابي ف غربي

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 مرکزي

مطالعه و بررسي موقعيت 

تاسيسات آب و فاضالب در 

شناسايي ارتباط با گسل هاي 

شده به منظور محاسبه ريسک 

 زلزله در شهر ساوه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

دفاع، امنيت ملي و 

 سياست خارجي

نبود سيستم -20

مناسب جهت مواجه 

اتفاقات  با حوادث و

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

خطر پذيري شهر 

به دليل قرار ساوه 

ه زلزلدر پهنه گيري 

پذيري ريسک و

باالي تاسيسات در 

 اين منطقه

هاي موجود ،فعال و پتانسيل لرزه خيزي  شناسائي گسل .1

و  محدوده تاسيسات آب –آنها در سطح شهر ساوه 

پياده سازي موقعيت گسل ها در سيستم  .2-فاضالب

آبفا ي ساوه و  و انطباق آن با اليه هاي تاسيسات GISهاي

بر آورد و  .3.نسبت به گسل هاتعيين فواصل هر تاسيس 

در صورت   اولويت بندي ميزان آسيب پذيري تاسيسات آبفا

ارائه پيشنهادات جهت  .4ها وقوع زلزله ، در هر کدام از گسل

 کاهش آسيب پذيري تاسيسات اولويت دار آبفا

تدوين 

 استاندارد

3 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

 همدان

ارزيابي و بررسي عوامل زيان 

آور فيزيکي ، شيميايي و 

بيولوژيکي موجود در تصفيه 

خانه فاضالب شهر همدان و 

 ارائه راهکارهاي کاهش آنها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

نبود سيستم -20

مناسب جهت مواجه 

اتفاقات  با حوادث و

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

وجود عوامل 

مختلف در محيط 

در تصفيه خانه کار 

 هاي فاضالب

شناسايي و کاهش عوامل مضر در محيط تصفيه خانه هاي 

 فاضالب

ارائه راه 

حل 

 مشکل

4 

شرکت آب و 

فاضالب 

 کاشان

ارزيابي آسيب پذيري شبکه 

آب و فاضالب در قالب 

 مديريت ريسک

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و پژوهش 

با  مواجهه شدن 18-

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

عدم اطالع دقيق از 

ميزان آسيب پذيري 

تاسيسات شرکت و 

احتمال وقوع 

ارائه بسته راهکارهاي کاهش آسيب پذيري و برآورد 

 اثربخشي به منظور جلوگيري از وقوع حوادث

ارائه راه 

حل 

 مشکل
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رديف

  
 قيعنوان تحق عنوان شرکت

نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

 حوادث ناگوار نيرووزارت 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 سازي خصوصي و سپاري برون 6-3

 

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان قزوين

ارزيابي فني،اقتصادي،حقوقي و 

اجتماعي طرحهاي برون سپاري شده 

آب و فاضالب روستايي استان شرکت 

قزوين در حوزه بهره برداري و 

 نگهداري و ارائه راهکار بهبود

پروژه 

 پژوهشي

قانون اساسي )اصل 

44) 

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

عدم بهره گيري مناسب 

از برون سپاري و 

 خصوصي سازي

رون سپاري، تعيين شناسايي و بهبود نحوه ب

سطوح برون سپاري، بررسي چگونگي 

قراردادهاي برون سپاري در راستاي کاهش 

 هزينه ها و افزايش رضايت مشترکين

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان اردبيل

تعيين سازوکارهاي مناسب براي انعقاد 

قرارداد برونسپاري بهره برداري و 

خانه فاضالب نگهداشت از تصفيه 

 اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

قانون اساسي )اصل 

44) 

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

عدم بهره گيري مناسب 

از برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

بهرمندي مناسب و قانوني از ظرفيت 

 برئنسپاري و خصوصي سازي
 ارائه مدل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

3 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان البرز

مقايسه مفهوم اوليه برون سپاري کارها 

به بخش خصوصي با وضع موجود و 

ارائه راه کار به منظور بهيه سازي و 

 تطبيق با مفاهيم اوليه

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

ارتقا وضعيت طرح هاي 

 برون سپاري

افزايش بهره وري شرکت و هدفگذاري 

براي بهبود اين وضعيت در برنامه ريزي 

 هاي پيش رو

ارائه راه 

 حل مشکل

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي 

بررسي و مقايسه نتايج حاصل از برون 

 سپاري و خصوصي سازي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

عدم بهره گيري مناسب 

از برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

شناسايي روش بهينه با توجه به شرايط 

 مالي، منطقه اي و ...

تهيه 

 لعملدستورا

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان سيستان و 

 بلوچستان

بررسي و تحليل علل اختالف بهاي  

تمام شده خدمات ارائه شده به 

 مشترکين شرکت 

 قبل و بعد از برون سپاري فعاليت

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

سپاري و برون 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

در راستاي کاهش هزينه 

بررسي وتحليل اين امر 

 ضروري ميباشد.

بررسي ميزان سود و زيان قبل و بعد از 

 برون سپاري

ارائه راه 

 حل مشکل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

6 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان سيستان و 

 بلوچستان

بررسي ميزان اثر بخشي و کارايي برون  

 سپاري فعاليت هاي

ارائه شده به مشترکين شرکت آب  

 وفاضالب

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

واگذاري خدمات يه 

بخش خصوصي از 

کت ميباشدکه اهداف شر

موجب افزايش کارايي 

 ميگردد.

ضرورت دارد اثرات برون سپاري فعاليت 

بررسي شود تا فرايندها اصالح و بهينه 

 گردد تا به هدف دست يابيم

ارائه راه 

 حل مشکل

7 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان سيستان و 

 بلوچستان

بررسي ميزان اثر بخشي برون سپاري 

فاضالب در فعاليت هاي شرکت آب و 

افزايش سرعت عملکرد و ميزان 

 رضايت مشتري

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

افزايش سرعت و 

عملکرد براي جلب 

 رضايت مشتري

کاهش زمان و هزينه و همچنين ارئه پاسخ 

 ه درخواست مشترک  در اسرع و قتب

ارائه راه 

 حل مشکل

8 

شرکت آب و 

 روستاييفاضالب 

 استان گيالن

بررسي اقتصادي انواع روش هاي 

واگذاري امور نگهداري ، کنترل کيفي و 

مشترکين به بخش هاي غيردولتي در 

 شرکت هاي آب و فاضالب روستايي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

عدم بهره گيري مناسب 

از برون سپاري و 

خصوصي سازي در 

 صنعت آب و فاضالب

 ارائه مدل اقتصادي ترين شيوه واگذاري معرفي گردد

9 

شرکت آب و 

 فاضالب کاشان

ارزيابي روشهاي واگذاري مديريت 

فعاليت هاي آب و فاضالب شهرهاي 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

و توسعه فناوري 

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

باالبودن هزينه ها ، عدم 

امکان گزينش نيروي 

با واگذاري کامل فعاليتهاي اجرايي شهرهاي 

کوچک به بخش خصوصي و ايجاد انگيزه 
 ارائه مدل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

کوچک به بخش خصوصي و ارائه 

 راهکار بهينه

مصوب شوراي 

آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

انساني ماهر و کارآمد 

بدليل وابستگي هاي 

دولتي ، بهره وري پايين 

و سطح رضايتمندي نه 

 چندان مطلوب 

هاي قوي در ارتقاء سطح کمي و کيفي آنها 

افزايش سودآوري و رضايت  جهت

از نيرهاي کارآمد مشترکين ، امکان استفاده 

، بهينه سازي فرايندها و استفاده از تجارب 

 بخش خصوصي 

10 

شرکت آب و 

 فاضالب کاشان

بررسي راهکارهاي جذب سرمايه گذار 

بخش خصوصي در کاهش ميزان هدر 

رفت آب و تهيه مدل واگذاري ) مطالعه 

 موردي شهر کاشان (

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات 

فناوري و توسعه 

مصوب شوراي 

آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

باال بودن ميزان هدر 

 رفت آب 

با واگذاري طرح به سرمايه گذار واجد 

شرايط و در قالب قرارداد خريد تضميني 

آب انتظار مي رود طي يک بازه زماني 

بکار گيري روش ها و مشخص ، با 

ابزارهاي مشخص ، ميزان هدر رفت آب 

 کاهش يابد .

 ارائه مدل

11 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

هاي مؤثر بر پيشنهاد  شناسايي ريسک

گران در شرکت آب و  قيمت مناقصه

 فاضالب مشهد و راهکارهاي کاهش آن

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

مبلغ قابل اختصاص 

توجهي از هزينه هاي 

شرکت در صورت هاي 

مالي به قراراردادهاي 

 شدهبرون سپاري 

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ريسک 

در پيشنهاد قيمت و اقدام در  مناقصه گران

جهت پوشش آن مي تواند نتايج قابل 

توجهي براي ذينفعان )کارفرما و پيمانکار( 

کمک به برآورد صحيح -1داشته باشد:

اصالح اسناد مناقصات در صورت -2پروژه

-3لزوم )شرايط خصوصي و موافقتنامه(

افزايش تعداد مناقصه گران و ارائه پيشنهاد 

 ارائه مدل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

-4ايجاد رقابت سازندهقيمت و در نهايت 

کاهش مبلغ قراردادهاي برون سپاري 

کاهش تنش و تعارضات احتمالي -5شده

 مابين کارفرما و پيمانکار در طول قرارداد

12 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

هاي  بررسي علل تأخيرات در پروژه

 گذاري سرمايه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

در زمينه کشور 

 محيط زيست

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

مطالعه علل تاخير در 

پروژه هاي سرمايه 

و ابهام علل گذاري 

تاخير پروژه هايي که 

نياز به تامين مالي 

 کارفرما را ندارند

هاي  مشخص شدن عوامل تأخير در پروژه

 گذاري سرمايه

 گويي جهت کاهش زمان تأخيرارائه ال

ارائه راه 

 حل مشکل

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 دانش مديريت و وري بهره 6-4

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت  رديف

1 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان فارس

بررسي و امکان سنجي استفاده از 

فناوري هاي نوين حوزه گرافيک 

در راستاي مصور سازي 

تاسيسات،تجهيزات و منصوبات 

شرکت آب و فاضالب روستايي 

پايان نامه 

 دانشجويي

هاي سند چشم راهبرد 

 انداز وزارت نيرو

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

عدم آشنايي 

مراجعين،بازديد 

کنندگان نمايشگاه 

ها،مديران و مسئولين 

و ساير کارشناسان و 

ارائه مدل هاي تصويري در 

قالب ساخت انيميشن گويا با 

تشريح و توضيحات جامع  

نرم افزاري بصورت کامال 

گويا و شفاف و رفع کامل 

توليد نرم 

 افزار
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت  رديف

استان فارس با هدف آشنايي 

اصولي و مهندسي کليه بهره 

مندان از خدمات شرکت، 

 مسئولين،مديران و کارشناسان.

مشترکين شرکت 

جهت برگزاري 

نحوه  نمايشگاههاو

و  تاسيساتکارکرد 

نبود زمان و شرايط 

 کافي آموزشي .

ابهامات گفتاري و شنيداري 

مراجعين با استفاده از دوربين 

 تلفن همراه.

2 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان قم

مطالعه و استخراج شاخص سرانه 

 مصرف شبانه در مناطق روستايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

نبود اطالعات مناسب 

و دقيق از سرانه 

مصرف شبانه در 

 مناطق روستايي

 کاهش هدررفت آب
تدوين 

 استاندارد

3 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اصفهان

امکان سنجي متمرکز نمودن کليه 

پايلوت هاي تحقيقاتي در 

واحدعملياتي تحقيق و توسعه 

شرکت آبفا استان اصفهان به 

 صورت کامال ديناميک.

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم اجراي -13

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

مندي از بهره 

تحقيقات انجام شده و 

 در حال انجام

ارتقاء عملکرد تحقيقات 

 صنعت آبفا

اجراي 

 پايلوت

4 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان يزد

تدوين مدلي جهت اکتساب 

کارايي و اثربخشي در ادارات 

 تابعه استان يزد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

و مديريت، اقتصادي 

 بازرگاني

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

استفاده از تمام 

ظرفيتهاي موجود به 

منظور ارتقاي ارائه 

 خدمات

ارتقاي بهره وري سرمايه و 

 نيروي کار

تهيه 

 دستورالعمل
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 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 و مشترکين کارکنان مندي رضايت 6-5

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب و 

فاضالب 

 اهواز

بررسي ميزان 

رضايتمندي مشترکين 

شرکت آب و 

 فاضالب اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

اندازه گيري  عدم وجود 

و  شرکت دقيق عملکرد 

جهت برداشت مشتريان 

 بهبود کيفيت 

طراحي الگو نظرسنجي جهت شناسايي شاخص هاي -ت

تعيين ابعاد ارائه خدمات و محصول به -معطوف به مشتريان

 سيستم مديريت کيفيتمشترکين با در نظر گرفتن 

ارزيابي ميزان رضايت مشترکين از ابعاد و هر يک از شاخص -

 تعيين نقاط قوت و   زمينه هاي بهبود-ها و رتبه بندي آن ها

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب و 

فاضالب 

 اهواز

بررسي روش هاي 

افزايش درآمد شرکت 

با استفاده از مدل 

 SWOTتحليل 

پروژه 

 پژوهشي

هاي اولويت 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

عدم شناسايي روش هاي 

افزايش درآمد و کاهش 

 هزينه 

ارائه راهکارها و الگوهايي جهت افزايش درآمد با استفاده از 

 شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها

راه حل  ارائه

 مشکل
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3 

شرکت آب و 

فاضالب 

روستايي 

استان 

 مازندران

ارزيابي و تحليل 

ميزان رضايتمندي 

مشترکين از خدمات 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

استان مازندران و 

تدوين راه حل مبني 

بر افزايش 

 رضايتمندي

پايان نامه 

 دانشجويي

مصوبه هيات 

 وزيران

نامناسب  استفاده-16

نوين از نظام هاي 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

با تعريف يک پروژه 

تحقيقاتي با حجم يک درصد 

از مشترکين شرکت مي توان 

از ميزان رضايت مردم و 

همچنين و وضعيت خدمت 

رساني شرکت مطلع شد و 

نقاط ضعف شرکت را در 

جهت جلب رضايت ذينفعان 

 برطرف نمود

ي سنجش ميزان رضايتمندي مشترکين شرکت شامل طراح

پرسشنامه استاندارد متناسب با خدمات شرکت و شرايط 

اجتماعي منطقه بوده و در نهايت محقق  -جغرافيايي و فرهنگي

پس از جمع آوري نظرات و استخراج نقاط قوت و ضعف به 

 ارائه گزارش تحليلي و تدوين استراتژي استاندارد اقدام نمايد.

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب و 

فاضالب 

استان شهري 

خراسان 

 رضوي

عارضه يابي طرح 

خود اظهاري قرائت 

کنتور از طريق 

مشترکين در شهر 

 فريمان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

ضرورت شناسايي نقاط 

قوت و ضعف طرح هاي 

به روش قرائت مشترکين 

 خود اظهاري

 آسيب شناسي طرح و تعيين عوامل موثر بر عدم موفقيت آن
ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب و 

فاضالب 

شهري استان 

سيستان و 

 بلوچستان

بررسي تاثير سبک 

رهبري اخالقي بر 

رفتار شهروندي 

کارکنان شرکت آب و 

 فاضالب استان

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

انداز سند چشم 

 وزارت نيرو

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

نحوه رفتار رهبر سازمان 

تاثير زيادي در برخورد 

کارکنان با همکاران و ارباب 

 رجوع دارد

شناسايي تاثير و ايجاد تغييرات به منظور بهبود رفتار سازماني 

 است

ارائه راه حل 

 مشکل
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6 

شرکت آب و 

فاضالب 

 مشهد

شناسي اجراي  آسيب

خدمات غير حضوري 

در حوزه مشترکين با 

هدف بررسي علل 

مراجعات حضوري 

به رغم وجود 

 ها زيرساخت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

حضور تعدادي از مراجعين 

به جهت دريافت خدمات 

عليرغم پيشرو بودن آبفا 

مشهد در استقرار فراگير 

خدمات غير حضوري و 

 ارتقاي سطح کيفي خدمات 

شده و  شناسايي و رديابي خالء هاي احتمالي در فرآيند تبيين

 ارائه راهکار اجرايي

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب و 

فاضالب 

 مشهد

تأثير سکوت بررسي 

سازماني بر فرسودگي 

شغلي با توجه به 

گر  نقش تعديل

استرس شغلي/ 

مطالعه موردي: آبفا 

 مشهد

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

حس فرسودگي شغلي در 

عواقب ه مي تواندازکارکنان ک

.  باشد منفي سکوت سازماني

سکوت سازماني باعث 

احساس بيارزشي کارکنان 

، کنترلي بر کار خود شده

نداشته و از ناهنجاري، 

استرس و احساس فرسودگي 

 رنج ببرند

. تعيين تاثير سکوت 1هدف از انجام اين پژوهش بررسي 

استرس  گر سازماني بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش تعديل

. تعيين تاثير سکوت سازماني بر فرسودگي 2شغلي است و نيز 

 شغلي مي باشد.اهداف فرعي پژوهش عبارتند از:  

 .  تعيين تاثير سکوت مطيع بر فرسودگي شغلي.1

 . تعيين تاثير سکوت تدافعي بر فرسودگي شغلي.2

 . تعيين تاثير سکوت نوع دوستانه بر فرسودگي شغلي.3

ارائه راه حل 

 کلمش

8 

شرکت آب و 

فاضالب 

 مشهد

بررسي تأثير مديريت 

دانش بر پويايي 

محيط کار با توجه به 

گري فناوري  تعديل

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

فقدان يک پژوهش علمي 

منسجم و نظامند در 

خصوص جلوگيري از بروز 

ناشي از عدم مشکالت 

سازمان مديريت دانش بر پويايي محيط کار در  بررسي تاثير .1

 آبفا شهر مشهد

بررسي تاثير مديريت دانش بر پويايي محيط کار در سازمان  .2

ارائه راه حل 

 مشکل
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اطالعات/ مطالعه 

 موردي: آبفا مشهد

گردآوري و حفظ نشدن  و فرهنگي زيست

دانش ضمني و دانش 

ها در  توليدشده در سازمان

هاي تحقيقاتي  جريان فعاليت

هاي  تجربه ها و  و پروژه

 علمي

 توجه به تعديلگري فن آوري اطالعات آبفا شهر مشهد با

9 

شرکت آب و 

فاضالب 

 مشهد

تأثير عدالت جنسيتي 

بر کيفيت زندگي 

شغلي زنان/ مطالعه 

موردي: زنان شاغل 

 در آبفا مشهد

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

 يتدريج ناديده گرفتن 

در سازمان استعدادهاي زنان 

ها و شرکتها و عدم وجود 

مطالعات بيشتر و جامع تري 

در زمينه عدالت جنسيتي و 

ر آن بر کيفيت زندگي تاثي

 کاري زنان در سازمانها 

سنجش رابطه عدالت جنسيتي و کيفيت زندگي شغلي زنان 

 شاغل در شرکت آب و فاضالب مشهد

ارائه راه حل 

 مشکل

 
 يتي و اجتماعي ير محور مد-6

 ي اطالعات فناور 6-6

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

شناسايي وضعيت موجود 

امنيت اطالعات در شرکت آب 

وفاضالب روستايي فارس با 

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

مواجهه -18

با بحران  شدن

ها و بالياي 

نياز به اطمينان از دسترس پذيري و 

يکپارچگي و محرمانگي اطالعات 

 در سازمان

دستيابي به سطح مناسب از امنيت فن آوري 

طالعات بر اساس استاندارد هاي امنيت ا

ارائه راه 

حل 
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

رويکرد حذف فاصله موجود و  استان فارس

ارتقاء امنيت اطالعات تا سطح 

 مطلوب.

طبيعي و 

 اجتماعي

نياز به افزايش توان امنيت  

اطالعات سازمان بر اساس 

 استاندارد هاي امنيت اطالعات

 مشکل اطالعات

2 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان اصفهان

بررسي امنيت شبکه هاي تله 

متري (مطالعه موردي : شرکت 

 آبفا استان اصفهان).

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

اجراي  عدم-13

هاي  بهينه طرح

 آب و فاضالب

 ارتقاء امنيت شبکه هاي تله متري امنيت شبکه هاي تله متري
اجراي 

 پايلوت

3 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان مرکزي

ارزيابي و تحليل مولفه امنيت 

اطالعات در زيرساختهاي 

فناوري اطالعات و ارتباطات 

 شرکت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

فناوري کشور در و 

زمينه فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

 استفاده-16

نامناسب از نظام 

هاي نوين 

مديريتي، 

اجتماعي و 

 فرهنگي

با توجه به زير ساختي بودن 

تجهيزات  حوزه فناوري اطالعات 

و تاثير مولفه هاي امنيت اطالعات 

در ارائه خدمات مناسب و مستمر 

, به مشتريان درون و برون سازماني 

غفلت از اين موضوع باعث ايجاد 

 بحران و چالش در سازمان ميگردد.

شناساسي مولفه هاي حياتي در حوزه  -1

شناسايي  -2اطالعات وارتباطات  فناوري

برنامه   -3نقاط ضعف و آسيب پذيري 

-4  جهت رفع نقاط آسيب پذيري ريزي

 -5نمودن طرح برگشت از بحران  مشخص 

و ايجاد  مشخص نمودن ريسکهاي موجود

 مقابله با ريسک برنامه در جهت

تدوين 

 استاندارد

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 اجرايي و مديريتي قوانين 6-7

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

طراحي سيستم هيدروليکي 

بهينه جهت توزيع يکنواخت 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

چالش هاي ناشي از عدم تفکيک 

انشعابات در مجتمع هاي 

تأمين فشار آب در طبقات 

 مختلف 
 ارائه مدل
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آب با فشار مطلوب در مجتمع  اصفهان

 هاي مسکوني

مديريتي، اجتماعي  زمينه آب

 و فرهنگي

باال بردن طول عمر سيستم   مسکوني

 توزيع آب و تجهيزات پمپاژ

 کاهش آلودگي 

کاهش هزينه نگهداري و بهره  

I27برداري 

 کمک به حفظ محيط زيست 

2 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 جنوبيخراسان 

شناسايي و ساماندهي سمن ها 

براي کمک به شرکت آبفا در 

برنامه ريزي هاي مديريت 

 مصرف، مديريت بحران و ...

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

ام استفاده نامناسب از نظ -16

مديريتي، اجتماعي و  هاي نوين

 فرهنگي

شناسايي سمن هاي موثر جهت 

هماهنگي و آموزش و عقد 

 تفاهم نامه

تدوين 

 استاندارد

3 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 خراسان جنوبي

چالش هاي پياده سازي نظام 

مديريت فيزيکي 

(ISO550011 و راهکارهاي )

 کاهش اثرات چالش ها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

نامناسب از نظام هاي  استفاده

نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

راهکارهاي پياده سازي الزامات 

ISO550011  در سطح فعاليت

 هاي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 خراسان رضوي

برنامه ريزي جامع سرمايه 

انساني شرکت در سالهاي پيش 

 رو

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

عدم وجود برنامه جامع 

از کشوري/استاني براي گذر 

در سرمايه انساني  1402بحران 

 شرکت

مطالعه اثرات افزايش 

بازنشستگي همکاران در سال 

و تدوين يک برنامه جامع  1402

با در نظر گرفتن تنگاهاي مالي و 

اقتصادي از يک سو و جانشين 

تهيه 

 دستورالعمل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 پروري از سوي ديگر

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري استان 

 فارس

تنظيم مطالعه ايجاد نهاد 

مقررات در صنعت آب و 

فاضالب)مطالعه موردي استان 

 فارس(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

عدم تنظيم  مناسب و به روز 

مقررات در صنعت آب و 

 فاضالب

 تدوين مقررات مناسب
راه حل ارائه 

 مشکل

6 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

تعيين ظرفيت و پتانسيل بهينه 

مورد نياز براي تحقق 

فرآيندهاي پژوهش در سطح 

هاي آب و فاضالب/  شرکت

 مطالعه موردي: آبفا مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

برآورد دقيق و  عدم وجود 

منطقي از نيروي مورد نياز براي 

 هاي پژوهش. حوزه

 کارسنجي حوزه پژوهش انجام-

تعيين زمان و نيروي مورد نياز -

 براي فرآيندهاي پژوهش

تعيين سطح بهينه تعداد -

هاي  هاي پژوهشي و فعاليت طرح

 .مرتبط براي حوزه پژوهش

تهيه 

 دستورالعمل

7 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

تبيين رابطه بين مسئوليت 

پذيري اجتماعي شرکت، 

فرهنگ سازماني و بازاريابي 

داخلي/ مطالعه موردي: شرکت 

 آب و فاضالب مشهد

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

يکي از راهکارهاي تضمين 

عملکرد برتر سازمان، نقش 

آفريني موفق مديريت منابع 

انساني بوده و براي دستيابي به 

اهداف سازمان در اين بخش بايد 

کار را از توجه به کساني که امور 

مشتريان را رسيدگي ميکنند، 

شروع نمود اين امر مشخص 

هدف، بررسي رابطه بين 

مسئوليت پذيري سازمان، 

فرهنگ سازماني و بازاريابي 

داخلي سازمان آب و فاضالب 

 مشهد ميباشد.

 ارائه مدل
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 يابي داخليبازار نقشميکند که 

بهبود عملکرد يک سازمان  در

موجب رضايت مشتريان مي 

 .گردد

8 

شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

هاي حقوقي تملک عين  چالش

و منافع اراضي در اجراي 

هاي آب و فاضالب با  طرح

 تاکيد بر رويه قضايي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب  استفاده-16

از نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

آب و هاي اجراي هريک از طرح

 مستلزم تحصيل وفاضالب 

تملک اراضي متناسب با آن طرح 

هاي فراواني ، محدوديت است

در فرايند تملک اراضي مورد نياز 

دستگاه  وجود دارد کهتأسيسات 

هاي مسئول را در اجراي طرح

عمراني که غالباً توأم با تملک 

قهري اراضي اشخاص است با 

هاي جدي مواجه ساخته و چالش

ها را با سرعت پيشرفت پروژه

 سازد.رو ميکندي روبه

نحوه خريد  بررسي اليحه قانوني

و تملک اراضي و امالک براي 

هاي عمومي، اجراي برنامه

عمراني و نظامي دولت )مصوب 

( و ميزان تطابق آن با 1358

نيازهاي روز و ساير قوانين 

پراکنده مرتبط و مقررات 

-موضوعه و چگونگي اجراي آن

هاي آب و ها در شرکت

هاي چالش، شناسايي فاضالب 

وارائه اجرايي و خألهاي تقنيني 

راهکارهاي مناسب براي رفع يا 

هاي موجود و کاهش چالش

ابهاماتي همچون چگونگي اداء 

منصفانه حقوق مالکين و 

صاحبان حقوق قانوني، 

ارائه راه حل 

 مشکل
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چگونگي رفع اختالفات مالي 

ها در ناشي از نوسانات قيمت

فاصله ارزيابي تا پرداخت، 

محدوده وظايف و اختيارات 

دادستان در فرايند تملک اراضي 

به عنوان خألهاي قانوني ،نتيجه 

به منظور اصالح، تکميل يا تقنين 

هيئت محترم )جديد مراجعي 

وزيران يا کميسيون تخصصي 

 ارائه گردد.مربوطه در مجلس 

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 مصرف کاهش فرهنگي و اقتصادي و فني مديريت 6-8

 

 ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اصفهان

آينده نگاري مصرف آب در 

استان اصفهان با تاکيد بر بررسي 

 رفتار مصرف کنندگان عمده.

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 زمينه آبکشور در 

عدم تناسب  -11

بين قيمت تمام 

شده با قيمت 

فروش و اقتصادي 

نبودن تعرفه هاي 

 مديريت بهينه مصرف آب مصرف بهينه آب
اجراي 

 پايلوت
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 ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 آب و فاضالب

2 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اصفهان

تهيه دستورالعمل هاي حمايتي و 

تشويقي براي توسعه فناوري 

مصرف،بازچرخاني هاي کاهنده 

و سامانه هاي هشدار ميزان 

 مصرف آب.

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

 مديريت مصرف آب کاهش مصرف آب
تهيه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان تهران

نقش زنان روستايي در کاهش 

مصرف آب درراستاي توسعه 

 پايدار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمينه 

امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

ارائه الگو مشارکت هاي 

 مردمي
 افزايش بهره وري

تهيه 

 دستورالعمل

4 

آب و فاضالب  شرکت

شهري استان خراسان 

 جنوبي

مطالعه و طراحي شهر حساس 

 به آب در خراسان جنوبي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مواجهه شدن -18

با بحران ها و 

 بالياي طبيعي و

 اجتماعي

مواجهه شدن با بحران ها -18

 اجتماعي و بالياي طبيعي و

روشهاي صرفه جويي در  شناسايي

مصرف آب در کليه فعاليت هاي 

 مرتبط با خدمات شهري

 ارائه مدل

5 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

راهکارهاي سازگاري با 

خشکسالي در مناطق شهري و 
پايان نامه 

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

مواجهه شدن -18

با بحران ها و 
مواجهه شدن با بحران ها -18

شناسايي روشهاي مصرف صحيح و 

مديريت منابع محدود آب در 
تهيه 
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 ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

روستايي با تأکيد بر منابع آب  جنوبي

 بومي

 بالياي طبيعي و زمينه آبکشور در  دانشجويي

 اجتماعي

 دستورالعمل دسترس اجتماعي و بالياي طبيعي و

6 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان سمنان

بررسي اثرات تعويض برنامه اي 

کنتورهاي کم کارکرد بر مقدار 

مصرف و ميزان درآمد آب بها در 

 شهر سمنان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

وجود کنتورهاي تنبل که باعث 

ايجاد عدم صحت در قرايت و 

مصارف آب مي شود معضل 

بزرگي در شرکت هايآب و 

 فاضالب مي باشد

است که ميزان مصارف  رمورد انتظا

حاصله از کنتورهاي خراب پس از 

 انجام اين طرح تخمين زده شود.

 ارائه مدل

7 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان سمنان

ارزيابي عملکرد مدلهاي 

رگرسيون نيمه پارامتريک استوار 

و شبکه عصبي فازي در 

مدلسازي مصرف آب) مطالعه 

 :شهر سمنان(موردي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

عدم وجود مدل آماري پيش 

 بيني مصرف آب

برآورد تقاضاي آب در سالهاي آتي 

که موجبات تاسيس زيرساختهايي 

اعم از ساخت تصفيه خانه و مخازن 

 و  حفر چاه در سالهاي آتي

 ارائه مدل

8 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان قم

بررسي رفتار الگوي مصرفي 

مشترکين معاف  از پرداخت آب 

 بها پس از اعمال معافيت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

به دليل وجود تعداد مشترکين 

قبيل باالي معاف در شهر قم از 

مساجد و مدارس علميه نياز 

به مديريت مصرف و بررسي 

رفتار اين مشترکين پس از 

 اعمال معافيت مي باشد .

دستيابي به الگوي مصرف مشترکين 

 معاف

تهيه 

 دستورالعمل
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 ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

9 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان کهگيلويه و 

 بويراحمد

بررسي، تحليل و ارزيابي روند 

توليد آب خاکستري در شهر 

ياسوج و امکان سنجي استفاده از 

آن در راستاي کاهش مصرف و 

 استفاده بهينه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

کارايي  19-

نامناسب و پايين 

 بودن راندمان

تجهيزات مرتبط 

تصفيه خانه و   با

آب و  تاسيسات

 فاضالب

عدم وجود روند و الگوي 

صرف آب در مشخصي از م

شهر ياسوج در بخش هاي 

 مختلف.

اصالح الگوي مصرف و کاهش آب 

 بدون درآمد

تهيه 

 دستورالعمل

10 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان لرستان

بررسي روشهاي شناسايي 

مصارف و انشعاب غيرمجاز آب 

از طريق طراحي و ساخت نرم 

افزار مبتني بر الگوريتم هاي داده 

 کاوي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

پرت آب به دليل مصارف و 

 انشعابات غيرمجاز

ارائه راهکاري مفيدي که در عين 

حال کم هزينه و در کوتاهترين زمان 

با آناليز داده هاي شرکت آب 

فاضالب،  به مشترکان مشکوک به 

جستجوي کنتور استفاده غير مجاز يا 

 معيوب  دسترسي پيدا شود.

توليد نرم 

 افزار

11 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

تعيين سرانه شبانه آب مشترکين 

خانگي/ مطالعه موردي: يکي از 

 مناطق شهر مشهد

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

عدم قطعيت باال در نتايج 

مطالعات مصرف شبانه به دليل 

مصرف شبانه ميزان استفاده از 

ديگر کشورها و ضرورت پيش 

بيني مصرف شبانه خانگي در 

الگوي مصرف مشترکين، سرانه 

مصرف مشترکين و ضريب حداکثر 

روزانه و ساعتي در شهر مشهد چقدر 

 است؟

مقدار مصرف شبانه آيا مي توان 

مشترکين را براي کل کشور تعميم 

ارائه راه 

 حل مشکل

boodje
Highlight
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 ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 داد؟ . تحليل حداقل جريان شبانه

ميزان انطباق مقدار مصرف شبانه  

گيري شده با مقدار پيشنهاد اندازه

شده در استانداردهاي ديگر کشورها 

که به طور متعارف در مطالعات آب 

-بدون درآمد کشور ايران استفاده مي

 شود به چه ميزان است؟

ت و آيا ميزان نشت زمينه چقدر اس

 مي توان فرمولي براي آن ارائه داد؟

تأثير فشار بر ميزان مصرف شبانه 

 خانگي و نشت زمينه چقدر است؟

12 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

سنجش کارکرد تجهيزات 

مختلف کاهنده مصرف آب 

 تحت دبي ـ فشارهاي مختلف

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند 

وزارت چشم انداز 

 نيرو

هدررفت     4-

آب و آب بدون 

 آمد در

ضرورت بهينه سازي عملکرد 

تجهيزات مصرف و فرهنگ 

سازي در جهت تصحيح 

الگوي مصرف آب خانوار با 

توجه به محدوديت باالي منابع 

آب، فرهنگ ديني و رقابت 

شديد کشورهاي همسايه بر 

 سر اين منابع

طبقه بندي تجهيزات براساس دبي 

 فشار

طبقه بندي تجهيزات براساس راندمان 

و ميزان عملکرد و معرفي تجهيزات 

با بهترين عملکرد براساس 

 فاکتورهاي مختلف 

هاي پشنهادي مصرف ارائه بسته 

ي فشارهاي مختلف موجود در برا

اجراي 

 پايلوت
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 ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

جلوگيري از اجراي طرحهاي 

غير ضروري انتقال و چاره 

بخشي در جبران کمبود 

 .موضعي آب مناطق 

سيستم هاي لوله کشي و طبقات 

 مختلف يک ساختمان

 

 
 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 اجرايي و مديريتي نوين هاي نظام 6-9

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

1 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

بررسي عملکرد پمپ ها 

ايستگاه هاي پمپاژ آب و 

تجهيزات  در تصفيه خانه 

هاي آب  با هدف تعيين و 

تحليل علل ريشه اي 

 RCFAخرابيها 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

کارايي نامناسب و  19-

 راندمانپايين بودن 

  تجهيزات مرتبط با

 تصفيه خانه و تاسيسات

 آب و فاضالب

اين دسته از خرابي ها بنام خرابي 

هاي مزمن شناخته مي شوند که 

% از کل خرابي ها 20اگرچه 

% زيان مي 80هستند ولکن باعث 

 گردند ، 

باال بودن هزينه خريد و -

 تعميرات

نياز به عملکرد سريع جهت  -

 رفع عيب و خرابي ها

تعيين و تحليل علل خرابيها و 

ارائه راهکارهاي مديريتي و فني 

)هيدروليک، مکانيک، برق و 

سازه(جهت پايش عملکرد پمپ 

هاي  ايستگاه هاي پمپاژ آب و 

تجهيزات آبرساني  و عملکرد 

 سريع در زمان وقوع خرابي ها

ارائه راه 

 حل مشکل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

2 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

بررسي علل باال بودن 

ميانگين مصرف آب 

مشترکين خانگي در سطح 

کالنشهر اهواز و ارائه 

راهکارهاي اصالح الگوي 

مصرف با تأکيد بر تغيير 

 رفتار مصرف کننده

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

هاي کوچک و  صرفه جويي

جزئي در خانواده ها مي تواند به 

صرفه جويي هاي کالن ملي 

تبديل شود.علل باال بودن 

ميانگين مصرف آب مشترکين 

خانگي در سطح کالنشهراهواز و 

توابع مشخص نمي باشد و نياز 

 به بررسي و ارائه راه حل دارد.

بررسي علل باال بودن ميانگين 

مصرف آب مشترکين خانگي در 

کالنشهراهواز و توابع و سطح 

ارائه راهکارهاي اصالح الگوي 

مصرف با تأکيد بر تغيير رفتار 

 مصرف کننده

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اصفهان

شناسايي متغيرهاي 

شاخص کفايت منابع 

انساني در شرکت هاي آب 

و فاضالب و ارايه الگوي 

 مناسب.

پروژه 

 پژوهشي

سند چشم  راهبرد هاي

 انداز وزارت نيرو

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

نقش کفايت نيروي انساني در 

عملکرد شرکت هاي آب 

 وفاضالب

 ارتقاء عملکرد نيروي انساني
اجراي 

 پايلوت

4 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اصفهان

بررسي و ارائه راهکارهاي 

اجتماعي  ارتقاء جايگاه

صنعت آب و فاضالب 

 کشور

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

 

اهميت جايگاه اجتماعي صنعت 

 آب وفاضالب

ارتقاء همه جانبه جايگاه 

 اجتماعي صنعت آبفا

ارائه راه 

 حل مشکل



    109                                                                                         98رو در سال يوزارت ن یقاتيتحق یها تين اولويعناو

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

5 

فاضالب شرکت آب و 

 شهري استان ايالم

مهندسي مجدد فرآيندهاي 

 سازماني شرکت آب و

فاضالب استان ايالم با 

هدف چابک سازي 

سازماني وحذف 

 فرآيندهاي اضافي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

استفاده نامناسب از نظام هاي 

 مديريتي  در سطح شرکت

چابک سازي سازماني و کارايي 

 باال

ارائه راه 

 حل مشکل

6 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 جنوبي

مهندسي فرهنگي و جامعه 

پذيري مصرف آب در 

شهرهاي استان خراسان 

 جنوبي

پايان نامه 

دانشجو

 يي

پژوهشي اولويت هاي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

استفاده نامناسب از نظام  -16

مديريتي، اجتماعي و  هاي نوين

 فرهنگي

شناسايي روشهاي مديريت 

مصرف و ايجاد فرهنگ صرفه 

 جويي

 ارائه مدل

7 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان خراسان

 رضوي

بررسي روشهاي عملياتي 

در خودگرداني مالي در 

 شرکتهاي تابعه

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

عدم وابستگي اقتصادي فعاليتهاي 

 امورها به اقتصاد آن

اقتصادي با توجه به وضعيت 

امورهاي تابعه امکان سنجي 

 خودگرداني مطالعه گردد

ارائه راه 

 حل مشکل

8 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 شمالي

مطالعه و طراحي شاخص 

هاي بهره وري در ارائه 

 خدمات به مشتريان

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

گيري عدم بهره  -17

مناسب از برون سپاري 

و خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

خدمات رساني سريعتر و 

 رضايت مندي

ارتقاي کمي و کيفي خدمات و 

 فرايند ها
 ارائه مدل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

9 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 شمالي

بررسي رابطه تامين 

نيازهاي کارکنان با ميزان 

 سالمت و فساد اداري

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه علوم انساني و 

 معارف اسالمي

عدم بهره گيري  -17

مناسب از برون سپاري 

و خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

 ارائه مدل مديريت نيروي انساني مديريت نيروي انساني

10 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 شمالي

اثربخشي بررسي ميزان 

نظام هاي آموزشي ، 

ارزشيابي عملکرد ،ارتقاء ، 

پاداش و ....بر فرهنگ 

 سازمان

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه علوم انساني و 

 معارف اسالمي

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

خدمات رساني سريعتر و 

 مندي رضايت

ارتقاي کمي و کيفي خدمات و 

 فرايند ها
 ارائه مدل

11 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 شمالي

مطالعه و بررسي روشهاي 

واگذاري خدمات به بخش 

 غير دولتي

پايان نامه 

دانشجو

 يي

قانون اساسي )اصل 

44) 

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

 ارائه مدل اثر بخشي کارکنان و عملکرد بخشي کارکنان و عملکرد اثر

12 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان يزد

امکانسنجي عملياتي 

نمودن بودجه و ارائه 

راهکار با نگرش مديريت 

 هزينه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه مديريت، 

 اقتصادي و بازرگاني

بين عدم تناسب  -11

قيمت تمام شده با قيمت 

فروش و اقتصادي نبودن 

تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

لزوم مديريت بهينه هزينه ها و 

 استفاده مطلوب از منابع مالي

تخصيص مناسب منابع مالي و 

 افزايش بهره وري
 ارائه مدل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

13 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بررسي تحليل وضعيت 

تأمين و مصرف آب در 

نگري  پيششهر مشهد و 

آن در آينده با ارائه تابع 

تقاضاي مصرف )در افق 

1420) 

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

عدم وجود مطالعات در خصوص 

مصرف آب توريست و زائر در 

شرايط خاص  مشهد به دليل

مربوط به ورود و خروج زائر و 

 عدم وجود تابع مصرفي

تقاضا و پارامترهاي  پايش ميزان-

دخيل در برآورد سرانه آب 

مصرفي شهر مشهد )فصلي، 

اجتماعي، فرهنگي و  مناسبتي،

بدست آوردن يک   -.(سياسي

مصرف  مدل و رابطه رياضي

هاي ¬)تحليلي( مبتني بر روش

ر شه1420رگرسيوني )افق 

مطالعات تابع  مشهد( با استناد بر

 -( 1380-95تقاضا کنوني )

تدوين اطالعات جامع و 

جانمايي منابع اصلي و جايگزين 

قالب يک  )کنوني( تامين آب در

هاي ¬سند مرجع با استناد به داده

ارائه پيشنهادهاي  -.موجود

منابع جديد  مستند در خصوص

جهت تامين آب شرب شهري در 

ي توسعه پايدار راستاي معيارها

چشم انداز ) شهري مشهد

بررسي و مقايسه - (.ساله30

 ارائه مدل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

سناريوهاي تامين آب شرب در 

طرح با اسناد تدوين شده و 

ساله 30افق چشم انداز  سندهاي

توسعه پايدار شهري مشهد در 

حوزه آب )واسنجي مشکالت و 

در نهايت يک  -.(تطبيق ها عدم

خطي( براي ) تابع)رابطه( رياضي

تابع تقاضاي آب شرب برآورد 

با تاکيد بر آهنگ رشد جمعيت و 

موجود و تاثير عوامل  منابع آبي

اصلي برميزان مصرف در آينده 

 .ارائه خواهد شد

14 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

ظرفيت سازي در ايجاد 

زيرساختهاي توسعه 

فناوري در شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

پروژه 

 پژوهشي

چشم راهبرد هاي سند 

 انداز وزارت نيرو

کارايي نامناسب و  19-

 پايين بودن راندمان

  تجهيزات مرتبط با

 تصفيه خانه و تاسيسات

 آب و فاضالب

در راستاي اجراي سياستهاي 

اقتصاد مقاومتي اجراي الگوهاي 

نظام مديريت فناوي با هدف 

بهره گيري از ظرفيتهاي فني 

بومي در جهت ساخت تجهيزات 

مرتبط با صنايع آب و فاضالب 

از ضروريات انجام اين طرح 

پياده سازي نظام توسعه فناوري 

کاهش وابستگي به  در شرکت

 ت خارجيمحصوالت و تجهيزا

 افزايش راندمان فرايندها عملياتي

 بهره گيري از ظرفيتهاي بومي

 اشتغالزايي

تهيه 

 دستورالعمل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

 است.

15 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بررسي رابطه بين 

ريزي استراتژيک و  برنامه

مديريت ايمني با نقش 

گر مديريت دانش  تعديل

در شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

پايان نامه 

دانشجو

 يي

پژوهشي  اولويت هاي

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

باتوجه به خروج کارکنان 

 و فوق و...(-سازمان)بازنشستگي

جابجايي انتقال دانش بصورت  يا

درمواقع  و کامل انجام نميشود

بحران فرصت وامکان  ضروري و

 فوق وجود افراداستفاده ازدانش 

 ندارد

بصورت کامل  انتقال دانش-

هزينه مجددبراي -.انجام شود

 فرآيند-.آموزش کمترشود

توانمندسازي کارکنان باانجام 

 انتقال دانش کامل شود آموزش و

. 

ارائه راه 

 حل مشکل

16 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بررسي رابطه رهبري 

فداکارانه بر تمايل به ترک 

نقش خدمت با توجه به 

گر سبکه رهبري  تعديل

مديران/ مطالعه موردي: 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

ها با مشکالت  در اکثر سازمان

ک عديده از قبيل نوع انتخاب سب

رهبري و مباحث اخالقي مهمي 

اعم از رعايت اصل تعهد 

... و  ي واخالقي، از خودگذشتگ

چالش عمده ترک خدمت از 

سوي کارکنان وجود دارد، اين 

پژوهش به دنبال کاهش، 

سازي و رفع اين موارد  برطرف

 ميباشد.

رابطه رهبري فداکارانه  شناسايي-

 با تمايل بر ترک خدمت

کنندگي  شناسايي نقش تعديل- 

سبک رهبري مديران در رابطه 

تمايل بر  بين رهبري فداکارانه و

 خدمت خدمت

ارائه راه 

 حل مشکل



 114                                                                                                            رمجموعهيز یها شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت

 

 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

محصول 

 يينها

17 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان زنجان

شناسايي ظرفيتهاي قانوني 

، حقوقي ، اجتماعي و 

فرهنگي جهت افزايش 

وصول مطالبات آب بها در 

 روستاهاي استان زنجان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه حقوقي و 

 قضايي

نامناسب از  استفاده-16

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

به دليل فرهنگ بومي روستاهاي 

استان زنجان الزم است که 

ظرفيتها شناسايي گردد تا 

مشکالت مشخص و راه حل ها 

پژوهش و ارائه راهکار گردد تا 

تاهاي استان زنجان در سطح روس

 کاربردي گردد

افزايش وصول مطالبات آب بها 

 در روستاهاي استان زنجان

ارائه راه 

 حل مشکل

18 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان قم

طراحي سيستم نشانه 

خدمت براي شبکه هاي 

توزيع و خطوط آبرساني 

با استفاده از تحليل سلسله 

 (AHPمراتبي )

پروژه 

 پژوهشي

هاي پژوهشي اولويت 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

نبود سيستم مناسب -20

جهت مواجه با حوادث 

اتفاقات در تاسيسات  و

 آب و فاضالب

نبود سيستم مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

مدلسازي حوادث و اتفاقات 

درشبکه هاي توزيع و خطوط 

 آبرساني

 ارائه مدل

 
 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 آب اقتصاد و درآمد شده، تمام قيمت ها، هزينه 6-10

 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

1 

شرکت آب و فاضالب 

 اهواز

طراحي و ساخت پمپ هاي لجن کش 

عملکرد آن ها در هيدروليکي و بررسي 

 مقايسه با الکتروپمپ هاي مشابه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

نبود سيستم -20

مناسب جهت مواجه 

اتفاقات  با حوادث و

افزايش کارايي و باال بردن 

سرعت فعاليت هاي عملياتي و 

 کاهش هزينه ها

طراحي و ساخت 

هيدروپمپ با بازدهي باال به 

عنوان جايگزين الکتروموتور 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

در زمينه محيط 

 زيست

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

در پمپ هاي آب و 

فاضالب بمنظور کاهش 

 هزينه ها

2 

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان سيستان و 

 بلوچستان

راهکارهاي اعمال مديريت شبکه 

وجلوگيري ازانشعاب گيري آب در 

 سيستانمجتمع هاي آبرساني 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

شناسايي انشعابات غير مجاز 

 جهت کاهش هدر رفت

هدف از انجام اين پروژه 

آشنايي با راهکارهاي اعمال 

مديريت شبکه وروشهاي 

جلوگيري از انشعاب گيري 

غيرمجاز درمجتمع بزرگ 

 .تايي سيستان مي باشدروس

تهيه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان فارس

بررسي تاثيرات منفي استفاده از آب 

شرب بهداشتي با کاربري مسکوني در 

جهت راه اندازي کسب و کار و استفاده 

 درآمدزايدر مصارف غير شرب و 

پنهان در سطح روستاهاي تحت 

 پوشش.

پايان نامه 

دانشجو

 يي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم تناسب  -11

بين قيمت تمام شده 

با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن 

تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

استفاده از تعرفه کاربري 

مسکوني جهت استفاده آب 

شرب در مراکز توليدي و 

صنعتي عمدتا پنهان و زيان 

هاي وارده بر پيکره درآمدي و 

 خدماتي شرکت.

سايي مشکالت و چالش شنا

هاي موجود پس از تحليل 

هاي فني،ميداني و قانوني در 

جهت برخورداري شرکت از 

حقوق مادي و استقرار 

سيستم هاي اندازه گيري 

متناسب از قبيل کنتور هاي 

مجزا با تعرفه کاربري 

 صنعتي و تجاري.

ارائه راه حل 

 مشکل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

4 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان فارس

اي و امکان بررسي ، مقايسه هزينه 

سنجي جايگزيني سيستم هاي نوين بي 

خطر مواد گندزدا در سامانه هاي نوين 

بدون خطر از جمله الکتروليز نمک 

طعام)توليد در محل(نسبت به ساير 

سامانه هاي گند زداي خطرناک از قبيل 

 کلرزن هاي گازي و برقي .

پايان نامه 

دانشجو

 يي

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز چشم 

 وزارت نيرو

عدم استفاده از  -15

گند زداهاي نسل 

 جديد

هزينه هاي وارده زماني و 

ريالي به شرکت به دليل عدم 

توليد مواد گندزا در محل و نيز 

 خطر ناک بودن مواد گند زدا.

کاهش هزينه هاي زماني و 

مالي وارده به شرکت،تسريع 

 در ارائه خدمات بهداشتي

به مشترکين و استفاده از 

 مواد گند زدا بدون خطر

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اردبيل

ارزيابي فني و اقتصادي رخداد حوادث 

شبکه و انشعاب آب و مهندسي 

 فرآيندهاي رفع حادثه

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هدررفت آب     4-

 آمد بدون درو آب 

بررسي و تعيين ارزش 

اقتصادي فرايند رفع اتفاق و 

تاثير آن بر روي قيمت تمام 

شده و ارزيابي عملکرد از 

 ديدگاه فرايندي

کاهش حوادث شبکه و 

 انشعاب آب
 ارائه مدل

6 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان اردبيل

امکان سنجي سرمايه گذاري بخش 

خصوصي در صنعت آب و فاضالب 

)مورد مطالعه شرکت آب و فاضالب 

 استان اردبيل(

پروژه 

 پژوهشي

قانون اساسي 

 (44)اصل 

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

شناخت نقاط ضعف و قوت 

قراردادهاي سرمايه گذاري و 

تقويت دانش اجراي پروژه 

 هاي اقتصاد سرمايه اي

رمايه گذاري بخش س

خصوصي در شرکت آب و 

 فاضالب استان اردبيل

تهيه 

 دستورالعمل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

7 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان چهارمحال و 

 بختياري

بررسي علل  ميزان هدر رفت آب )آب 

بدون درآمد( در شهرهاي استان و ارائه 

 راهکارهاي اجرايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در

ميزان  باالي آب بدون در آمد 

 در شهرهاي استان
 کاهش هدر رفت آب

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب و فاضالب 

شهري استان خراسان 

 رضوي

بررسي چسبندگي هزينه ها در عوامل 

 موثر بر زيان شرکت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

عدم تناسب  -11

بين قيمت تمام شده 

با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن 

تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

ضرورت شناسايي مفهوم 

چسبندگي هزينه به عنوان يک 

عامل اقتصادي موثر در رشد 

 زيان

تحليل اثر گذاري چسبندگي 

هزينه در فعاليتهاي شرکت 

بخصوص در مباحث برون 

 سپاري

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان سمنان

بررسي و مقايسه اقتصادي انشعابات 

حجمي و تکي در مجتمعهاي مسکوني  

با لحاظ شرايط هيدروليکي و مقررات 

 ملي ساختمان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

عدم تناسب  -11

بين قيمت تمام شده 

با قيمت فروش و 

نبودن اقتصادي 

تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

عدم بررسي اقتصادي بين 

انشعابات حجمي و تکي تا 

 کنون

توجيه اقتصادي بين 

انشعابات حجمي و 

انسعابات تکي با استفاده از 

 شاخص هاي اقتصادي

 ارائه مدل
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 قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
نوع 

 قيتحق
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست

10 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان فارس

کاوي اطالعات مشترکين،  طرح داده

مصرف با هدف براي شناسائي الگوي 

سازي مديريت مصرف براي يکي  پياده

از شهرهاي تحت پوشش شرکت آبفا 

 استان فارس

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

عدم تناسب  -11

بين قيمت تمام شده 

با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن 

تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

نداشتن الگوي مصرف مناسب 

 جوامع روستاييبراي 
 ارائه مدل سازي مديريت مصرف پياده

11 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان فارس

تدوين مدل مالي تحليل آب بدون 

درآمد جهت يک شهر بزرگ استان 

 فارس)شهر مرودشت(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمينه آب

هدررفت آب     4-

 آمد و آب بدون در
 تحليل آب بدون درآمدنبودن 

تدوين و تهيه مدل مالي 

 تحليل آب بدون درآمد
 ارائه مدل

12 

شرکت آب و فاضالب 

 مشهد

بررسي عوامل موثر و تعيين قيمت تمام 

شده خدمات آب و دفع فاضالب در 

 شرکت آب و فاضالب مشهد

پايان نامه 

دانشجو

 يي

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمينه محيط 

 زيست

عدم تناسب بين -11

قيمت تمام شده با 

فروش و  قيمت

اقتصادي نبودن 

تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

عدم بررسي و تحليل عوامل 

موثر بر قيمت تمام شده 

خدمات آب و دفع فاضالب 

به منظور شناسايي مهم ترين 

عامل شناخت سود و زيان در 

 صورت هاي مالي

شناسايي عوامل موثر بر 

 قيمت تمام شده خدمات

 آب و دفع فاضالب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محيط زيست .7

 زيست محيط حقوق و اقتصاد 7-1

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

بازچرخاني و ارائه مدل کاربردي 

تخصيص پساب با رويکرد 

 توسعه پايدار و تحليل ذينفعان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم استفاده از -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

 حفظ محيط زيست
بازچرخاني  پساب با رويکرد 

 توسعه پايدار
 ارائه مدل

 محيط زيست -7

 زيست محيط هاي آلودگي 7-2

 

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

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان تهران

بررسي ارزيابي ريسک ايمني )طبيعي و 

انسان ساخت( در تاسيسات آبرساني آبفار 

 تهران دروستايي استان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه امنيت غذايي، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعي

پائين بودن  12 -

فرآيند   کارايي

هاي تصفيه خانه 

هاي آب و 

 فاضالب

کاهش اثرات بالياي 

طبيعي و پدافند غير 

 عامل

افزايش بهره وري و ممانعت از 

 اتالف سرمايه ها

تهيه 

دستورالعم

 ل

2 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي 

 استان همدان

ايجاد يک سامانه تشخيص سريع آالينده 

ها مبتني بر پدافند غيرعامل آب شرب 

 روستايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

کاهش کيفي  -1

 منابع آب
 آالينده هاي آب شرب

ايجاد يک سامانه تشخيص سريع 

آالينده ها مبتني بر پدافند غيرعامل 

 آب شرب روستايي

تدوين 

 استاندارد

3 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

ارزيابي کليه راه هاي ) فيزيکي ، شيميايي 

و بيولوژيکي(مبارزه با سوسري ها در 
پروژه 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 

مواجهه شدن - 18

ارائه راه ارتقاء سالمت جامعه و بهداشت  بهداشت محيط
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

محصول 

 نهايي

شبکه فاضالب و ارائه اجرايي ترين  استان اصفهان

 راهکار.

با بحران ها و  زمينه محيط زيست پژوهشي

 بالياي طبيعي و

 اجتماعي

 حل مشکل محيط

4 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان اصفهان

هاي فاضالب در  ارزيابي غلظت ريزآالينده

هاي  خانه تصفيه ورودي و خروجي

منتخب فاضالب در استان اصفهان و 

مروري بر تکنولوژيهاي پيشرفته حذف 

 ها ريزآالينده

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ورود آاليندها  -2

سنگين  و فلزات

 به منابع آب

عدم وجود اطالعات 

جامع غلظت و حذف 

هاي  ريزآالينده

فاضالب در ايران در 

فرآيندهاي مرسوم 

 تصفيه فاضالب

هاي  و کيفي ريزآالينده ارزيابي کمي

اولويت دار در فاضالب خام شهري 

فاضالب  خروجي چند تصفيه خانهو

شهري به تفکيک چند فرآيند 

 .متعارف

اجراي 

 پايلوت

5 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

استان خراسان 

 جنوبي

بررسي وضعيت انتشار بو در شبکه 

راهکارهاي نوين براي  فاضالب و ارائه

 حل مشکل

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

انتشار بوي  - 14

تصفيه خانه و 

پمپاژ  ايستگاههاي

 فاضالب

انتشار بوي تصفيه 

 خانه و ايستگاههاي

 پمپاژ فاضالب

ارائه راهکارهاي کاهش و حذف بو 

 در فرآيند تصفيه فاضالب

ائه راه ار

 حل مشکل

6 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان گلستان

بررسي پيامدهاي زيست محيطي آب 

شيرين کن بندرترکمن و ارائه راهکار 

 کاهش اثرات آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

مشکل دفع   6 -

پساب آب شيرين 

 کن ها

تغيير اکوسيستم منطقه 

و شور نمودن زمينهاي 

کشاورزي اطراف 

 -محل تخليه تا دريا

افزايش آاليندگي آب 

کاهش اثرات زيست محيطي و 

 کاهش آلودگي آب خليج گرگان

ارائه راه 

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

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

محصول 

 نهايي

 زير زميني

7 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان هرمزگان

ارزيابي تاثير پذيري سواحل پذيرنده 

هاي شهري بندرعباس با پساب فاضالب 

تاکيد بر شاخص هاي آلودگي بار 

آلي،اکسيژن محلول شاخص هاي فيزيکي 

 آب و پساب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

ورود آاليندها  -2

سنگين  و فلزات

 به منابع آب

نياز به دستورالعمل 

نحوه دفع پساب هاي 

حاصل از انواع 

ب به آبهاي فاضال

پذيرنده ) سواحل 

 بندرعباس (

شناسايي منابع آلوده کننده و تعيين 

تعيين ميزان _محدوده اثرآلودگي 

هاي ناشي از ظرفيت پذيرش آاليند

دامنه اثر آالينده هاي  فاضالب ها و

تعيين محدوه مناسب تخليه _ساحلي 

پسابها با توجه به نوع جريانهاي 

 دريايي

تهيه 

دستورالعم

 ل

8 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان يزد

بررسي علل تخريب تاسيسات شبکه آب 

 )منطقه شهرک صنعتي اشکذر(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

ورود آاليندها  -2

سنگين  و فلزات

 به منابع آب

آلودگي ،  از بين بردن

آسيب  ومحيط زيست 

هاي رسيده به 

 تاسيسات شبکه آب

ارائه راهکارهاي عملياتي اجرايي 

و رفع مشکالت به وجود آمده  جهت

، شناسايي زيست محيطي مرتبط 

اثرات نامطلوب ،  تعيين علل خرابي 

 هاي ممکن در نقاط مختلف

ارائه راه 

 حل مشکل

9 

شرکت آب و 

فاضالب شهري 

 استان يزد

از پساب آب بررسي راهکارهاي استفاده 

 شيرين کن هاي لب شور سطح استان يزد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

مشکل دفع   6 -

پساب آب شيرين 

 کن ها

جلوگيري از پساب 

آب شيرين کن ها به 

محيط زيست و 

کاهش اثرات زيست 

 محيطي

امکان سنجي استفاده از پساب آب 

رائه راهکارهاي فني شيرين کن ها ، ا

 و مديريتي جهت دفع بهينه پساب

ارائه راه 

 حل مشکل
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 محيط زيست -7

 توسعه پايدار 7-3

 

رد

 يف
 عنوان تحقيق عنوان شرکت

نوع 

 تحقيق
 عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

داليل 

اولويت 

 داشتن

 اهداف مورد انتظار
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

سازي پايلوت هماهنگي براي آب ،  پياده

( با WHSHفاضالب و بهداشت )

 همکاري يونيسف

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

فرآيند هاي   پائين بودن کارايي 12 -

 تصفيه خانه هاي آب و فاضالب

پائين بودن 

 کارايي

بهبود فرآيندهاي تصفيه و 

 پساب ارتقائ کيفيت آب و

اجراي 

 پايلوت

 

 محيط زيست -7

7-4 HSE 
 

 عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
داليل اولويت 

 داشتن
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان تهران

ارائه مدل کاربردي تاب آوري 

شهري در زير ساخت هاي آب و 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

نامناسب از  استفاده 16 -

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

زير ساخت هاي 

نامناسب در 

 تاسيسات شهري

طراحي با آسيب پذيري کمتر و 

انعطاف پذيري بيشتر براي شهر 

 ها در برابر تنش ها و حوادث

 ارائه مدل

 



 

 هاتيروجهتانجاماولويوزارتنيهانحوهتماسباشرکت

  هاي زيرمجموعهتکشور و شرکت مهندسي آب و فاضالب کشر 

،           89601718تلفـن  ، زاده بلـوار کشـاورز، خيابـان شـهيد عبـدا...     تهـران،  نشـاني:  ، شرکت مهندسيي آب و فااليالب کريور    ◄

 آقاي مهندس حميدرضا خستو  

  http://isrc.nww.irاينترنتي: نشاني 

 ذيل:درج شده در جدول  هاي به نشاني آب و فاالالب شهريهاي  تکشر◄  

آبوفاضالبشهريهايتحقيقاتشرکتمسئوليناسامي

 

  
   

 www.abfa-azarbaijan.ir 041-33309992  041 - 33304091 -5 بابايي اکبرآقاي  شرقياستان آذربايجان  1

   www.waww.ir 044-33461070 044- 33450001 -3                  دايي زادهاسالم آقاي   غربياستان آذربايجان 2

  www.abfa-ardabil.co.ir  45-33711035   045 - 33717101 -3 آقاي شهريار ندر محمدي استان اردبيل 3

   www.abfa-esfahan.com 031-36686586    031 - 36680031 -7 صهبايي خانم زهره استان اصفهان 4

 www.abfaalborz.ir 026-32230044 026- 32117000 جالل نورالديني استان البرز 5

 www.abfailam.ir  084-32230140 084- 32230120 -7 انيافشار عباس يعلآقاي  استان ايالم 6

 www.abfa-bushehr.ir   077 -33328932  077- 33326322-4 خداويسي آقاي جواد استان بوشهر 7

 www.tpww.co.ir 021-88956080 021-88992880 آ قاي محمد شيري استان تهران 8

 www.abfa-chb.ir  038 - 33335616   038- 33334044-5 آقاي اميد دانا چهارمحال و بختيارياستان  9

 www.abfa-khj.ir    051 -38676026 051-38678841 -5 بهرام تقي زاده دربانآقاي  استان خراسان رضوي 10

 www.abfakhorasan.ir  056-32235360  056 -32226300  مجيد محمدنژادآقاي  استان خراسان جنوبي  11

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


 

 

  
   

  www.abfa-nkh.ir  058-32245911 058 - 32245913-15 آقاي احمد واحدي استان خراسان شمالي 12

  061 -33360083 يعفراو ديسعآقاي  خوزستاناستان  13

7-33360085 
33363300- 061  www.abfakhz.ir 

 www.znabfa.com  024 -33783216 024 -33783201 -4 آقاي علي عاشوري استان زنجان 14

ملک  خانم مليحه سادات سمناناستان   15
 جعفريان

21- 33449117- 023 33449114- 023  www.sww.ir  

 www.abfasb.ir       054- 33445210       054-33414100 معيني خانم زهره استان سيستان و بلوچستان 16

 www.abfa-fars.ir  071 -38435166  071 - 38435152 -5 مهجور آقاي امير حسين فارساستان  17

 www.abfaqazvin.ir  028 -33374167  028 -33379051 -4 عصمت نور محمديخانم  استان قزوين 18

 www.abfa-Qom.com  025 -32851952  025 -32851930 -6 عبدالهادي مطهريآقاي  استان قم 19

 087 - 33289891 -3 آقاي حامد حسيني  کردستاناستان  20
14-33288511  -087 

33241045- 087 www.abfa-kordestan.ir 

 www.abfakerman.ir 034 -33220929  034 - 33224801 -5 آقاي محمدعلي حيات ابدي کرماناستان  21

 سيروس رضايي کرمانشاهاستان  22
38233360- 083 

38233600 
38232011- 083  www.abfaksh.ir 

 www.abfa-kb.ir  074 -33341111  074 -33341113 حسينيسيد اسعد امير آقاي  بويراحمد کهگيلويه واستان  23

 www.abfagolestan.ir 017 - 32480317 017 -32480330 -4 آقاي سعيد کرامت گلستاناستان  24

 013 -33368025 خانم مژگان فرزين  گيالناستان  25
33368027 

33368020- 013 www.abfa-guilan.ir 

 www.abfa-lorestan.ir 066 -33226102 066-33225804-5 راستين آقاي علي لرستاناستان  26

 www.abfa-mazandaran.ir   011 -33260290  011 -33260291-4 شفاعي آقاي حسن  مازندراناستان  27

 www.abfamarkazi.ir  086 -32782660 086 -32783100 -5 مامقاني نژاد  آقاي مهران  مرکزياستان  28

 www.abfahormozgan.com  076 -33338014 076 - 33350582 -3 خانم کلثوم چشم براه  هرمزگاناستان  29

http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfa-guilan.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/
boodje
Highlight

boodje
Highlight



 

 

  
   

 www.hww.ir  081 -38233970  081 – 38233971 -8 محمود مرسلي  همداناستان  30

 تابافر خانم سعيده يزداستان  31
5- 36242021 – 035 

3164242 

36230052- 035 www.abfayazd.com 

 خانم ندا سينائي   اهواز 32
34459517- 061 

33383983 
33386658 

33389608- 061 www.aww.co.ir 

 www.abfa-shiraz.com 071 -32288225  071 – 32281156 -8 آقاي علي تقي زاده شيراز 33

 www.abfakashan.ir  031 -55542700  031 – 55542701 -4 جواد پارساآقاي  شاناک 34

  051 -37008456 امينيانخانم ثمانه توکلي  مشهد 35
37644222 

37659888 
37008409 - 051 

www.abfamashhad.ir 

 

 

 هاي درج شده در جدول ذيل: به نشاني هاي آب و فاالالب روستایي شرکت◄   

آبوفاضالبروستاييهايتحقيقاتشرکتمسئوليناسامي

ف
ردی

 
 

شرکت آب و 

 فاالالب روستایي

مسئول یا مدیر 

  تحقيقات
  نراني اینترنتي  فاکس  تلفن

 www.eabfar.ir  041 -33331837  041 -33309971 رحمتي آقاي بهروز  شرقياستان آذربايجان  1

 www.abfar-wazar.ir  044- 33469871 044  -33451000 اهلل ميزاجانيروح آقاي   غربياستان آذربايجان 2

 www.abfar-ar.ir 045 -33746012 045 - 33746013 -14 ستودهسهراب  آقاي استان اردبيل 3

 آقاي حسين ميسمي استان اصفهان 4
32364061 - 031  

32363066 
32369023- 031 www.abfar-isfahan.ir  

 www.abfar-ilam.ir 084  - 32229007  084 – 32229001 -3 شفيعي ليلي خانم استان ايالم 5

 www.abfar-bushehr.ir 077 -33331874 077- 33320317  -19 بهرام غني زاده استان بوشهر 6

http://www.hww.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.abfayazd.com/
http://www.abfayazd.com/
http://www.aww.co.ir/
http://www.aww.co.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-isfahan.ir/


 

ف
ردی

 
 

شرکت آب و 

 فاالالب روستایي

مسئول یا مدیر 

  تحقيقات
  نراني اینترنتي  فاکس  تلفن

 www.abfartehran.co.ir 021-88554475  021  -42491153  خانم زهرا جان محمدي تهراناستان  7

 www.abfar-chb.ir 038 -32245190 038 - 32245186 -7 آقاي شهرام شکوهي استان چهارمحال و بختياري 8

 www.abfar-kj.ir 051 -37680024 051– 37657193 -4 متدين آقاي علي استان خراسان رضوي 9

 kh.ir-www.abfar  056 - 32226682 056- 32214755 -8 خانم مريم گوهرجو استان خراسان جنوبي 10

 محسن شکري  استان خراسان شمالي 11
32236729- 058 
 

32238859- 058 www.abfar-nkh.ir 

 آقاي پژمان کوراوند استان خوزستان 12
33332736- 061  

33332732 
33337006- 061  www.abfar-khoozestan.ir 

 www.abfarzanjan.ir  024 -33444225 024 -33454430 -2 خانم مريم بابايي استان زنجان 13

 خانم فهيمه عرب استان سمنان 14
33329781- 023  

33320913  
33321484-023  www.abfarsemnan.co.ir 

 www.abfarsistan.ir  054 -33445056 054- 33426312-17 ميرخانم زهرا مير  استان سيستان و بلوچستان 15

 www.abfar-fars.ir  071 -32289019  071 – 32290416-18  محسن روستاپورآقاي  استان فارس 16

 www.abfar-qazvin.ir  028 -33686960  028 -33686965 خانم  فاطمه قاسمي استان قزوين 17

 www.abfar-qom.ir 025-37780020 025 -37780021 - امير محمد پير صالحيآقاي  استان قم 18

 www.abfar-kurdistan.ir 087 -33152967 087 - 33160100 -33161002 بهمني خانم پگاه استان کردستان 19

 www.abfar.kr.ir 034 -32465492  034 – 32473983-6 قاي مهرداد ايرج رضويآ    استان کرمان 20

 www.abfar-kermanshah.ir 083 -38261700 083 - 38263430 -2 خانم ليال شيخ حسيني استان کرمانشاه 21

 www.abfar-kb.ir 074 -33225590  074-33234863-33229318 فرهادي خانم وحيده حمدااستان کهگيلويه و بوير  22

 www.golestanabfar.ir 017 -32158405 017 -32158401 - 32158403  خانم سميه پاک نژاد استان گلستان 23

 آقاي محسن ماليي نزاد استان گيالن 24
33321054- 013  

33325776 
33322061-013 www.guilan-abfar.ir 

  www.abfar-lorestan.ir 066 -33229706  066 -33229704 -5 خانم رضوان برمه زيار استان لرستان 25

http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfar.kr.ir/
http://www.abfar.kr.ir/


 

ف
ردی

 
 

شرکت آب و 

 فاالالب روستایي

مسئول یا مدیر 

  تحقيقات
  نراني اینترنتي  فاکس  تلفن

 www.abfa-mazandaran.ir  011 -33356515  011 – 33356511-13 لطف اهلل لوراييآقاي  استان مازندران 26

 www.abfarmarkazi.ir  086 -33673500  086 – 3684912-15 محمد شمسي خاني آقاي استان مرکزي 27

 www.abfarhor.ir 076 -333340336  076 – 33338002-3 دهقاني آقاي علي استان هرمزگان 28

 www.abfarhamedan.ir  081 -32516800  081 -32516900-32522856 شهبازي آقاي الهام استان همدان 29

 www.abfaryazd.ir  035 -37241050  035 -37241030 آقاي  مرتضي دهقان يزداستان  30

` 

 

http://www.abfaryazd.ir/
http://www.abfaryazd.ir/



