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 هاي آب و فاضالب روستايی شركت 1394اطالع رسانی اولويتهاي پژوهشی سال  موضوع:

 با سالم واحترام،     

    

هاي آب و فاضـالب روسـتايي سراسـر ك ـور در سـال      هاي تحقيقاتي شركترساند اولويتبه استحضار مي 

برداري اعضاي محترم هيـت  عممـي آن پهوه ـ ده در پاي ـاه     پيوست(، بمنظور اطالع و بهره ) فايل 1394

منت ر گرديـده    http://trt.moe.gov.irال تروني ي دفتر آموزش، تحقيقا  و فناوري وزار  نيرو به آدرس 

هـاي مربوطـه تمـاس    توانند با مديريت تحقيقـا  شـركت  عا  بي تر مياست. عالقمندان جهت كسب اطال

حاصل نمايند)اطالعا  تماس شركتها در فايل پيوست ذكر گرديده است.( گروه توسعه ارتباطا  پهوه ي و 

هـاي تهيـه شـده حاصـل از     ناوري اين دفتر آمادگي دارد با برگزاري جمسا  با شركتهاي مذكور، پروپوزالف

 اولويتهاي تحقيقاتي معرفي شده را پي يري نمايد.    

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 سعيد ميردامادي

 مدير كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه ها و صنعت

 



  

 

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

هاي زيرمجموعهو شركت  

يقاتيتحق يهاتين اولويعناو  

 1394در سال  رويوزارت ن



 مقدمه

و  يزير، برنامهيده، سازمانياستگذاريد سيت منابع، بايبرخوردار است. اما به علت محدود ياديت زياز اهم يبه رشد و توسعه اقتصاد يابيدست يق و توسعه برايتحق يهاتيامروزه فعال   

ان ياز متول ياريبس يهان دغدغهيتراز مهم يکين رو يابد. از اي، اهداف مورد نظر تحقق يو مال ينه از منابع انسانيرد تا با استفاده بهيصورت گ يابه گونه يقاتيتحق يهاتيت فعاليريمد

 يازهايات و نيواقع يو بر مبنا يعلم يارهايبر اساس اصول و مع يقاتيتحق يهاتيباشد. اگر اولويآنها م ياجرا يمنسجم برا يزيرو برنامه يقاتيتحق يهاتياولو ييقات، شناسايتحق

و  يقاتينه اعتبارات تحقيص بهي، تخصيکاريو مواز يکارز از دوبارهياز اتالف منابع، پره يريجلوگقات، يند تحقيروشن در فرا يريگاز جمله جهت يج ارزشمندين شوند، نتاييسازمان تع

از  يکي يه بر پژوهش و توسعه فناورينست که تکيز ايرو نيوزارت ن يکالن سازمان را به دنبال خواهد داشت. نظر مقام عال يهايريگميها و تصميسازميقات در تصميش نقش تحقيافزا

 م.ينده در جهان منطبق باشيآ يرهاييم با تغيم تا بتوانيکن يد با دانش روز جهان طراحيد اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايباشد و باين وزارتخانه ميا يهبردهارا

د. در ينمايرا منتشر م "رويوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو"رمجموعه، هر ساله کتاب يز يان گذشته با استعالم از واحدهايسال يرو طيوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق  

 يهاتيرفته است و اولويصورت پذ يآب و آبفا و برق و انرژ يبخش يهامعاونت يبراساس نظرات اصالح يقاتيتحق يهاتين اولويعناو ييم نهايهمچون سال گذشته، تنظ يجارسال

گاه آنها در ين مشابه، جاياز تکرار عناو يريها و جلوگل کار پژوهشگران در انتخاب پروژهيب ضمن تسهين ترتيشده اند. بد يبندمحور دستهر يها، براساس محور و زشرکت يقاتيتحق

 عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود.  يفيک يهاره ارتقاء شاخصين زنجيتام

 يهاشرکت يا به نشانيل، تماس حاصل نموده و يفا يمندرج در انتها يهاتوانند با شماره تلفنيمذکور، م يهاتيانجام اولو يپژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگ   

ن يازان در جهت ارتقاء سطح يه عزيکل يشنهادهاين وزارت، ارائه نظرات و پيبا ا يات علميه يه پژوهشگران، متخصصان و اعضايکل يند. ضمن استقبال از همکاريمربوطه، مراجعه نما

 مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

 9314 مهر        
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 محورمنابع آب -9

 چاه ، چشمه و قنات -1-1

 رديف
شرکت آب و 

 فاضالب
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت 
نيرو با ذکر مورد / عنوان 

اولويت مصوب و طرح 
کالن ملي مرتبط شوراي 

 عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 
 آيين نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  محصول نهايي تحقيق 

روستايي استان  1
 تهران

و  يلتر شنيف يکيولوژيانسداد ب يبررس
و  يجدار چاه يشکاف لوله ها
ياء و بازسازياح يراهکارها  

آيين نامه 1-1-4بند   ک انواع انسدادهايشناخت و تفک  هيمنابع آب و ممانعت از اتالف سرما يفيو ک يش کميافزا   ارائه راه حل مشکل 

2 
 روستايي استان

 تهران

ن ينو يها يکاربرد فناور يبررس
ن يزم يها يزگيمطابق با و يحفار
ن يبودن زم ي،شوالتي)ماسه دهيشناس

 و ...(

آيين نامه 1-1-4بند    
ت آبيفين و کاهش کيت مشترکيشکا و خارج شدن چاه ها   

ياز مدار بهره بردار  
از رانش و ماسه  يريچاه ها و جلوگ يستابيش سطح ايافزا

ت آبيفيو ارتقاء ک يده  ارائه راه حل مشکل 

3 
 روستايي استان

 تهران

ن در ثبت و ينو يها يکاربرد فناور
رات ييهرگونه تغ يرصد لحظه ا
در  يوستگيجاد ناپيانحراف از محور و ا

 ساختمان چاه

آيين نامه 1-1-4بند   سک انحراف چاه ها قبل از وقوع حادثهير ييشناسا  هيدار آب شرب روستاها و ممانعت از اتالف سرماين پايتأم  يفناور يساز يبوم   

4 
 روستايي استان

 تهران

ش يارزش در آزما يمهندس يبررس
کاهش ماسه  يپمپاژ چاه ها در راستا

 يو کدورت در سطح روستاها يده
 استان تهران

) پايلوت در روستاهاي فيروز بهرام و 
 گلدسته (

آيين نامه 3-1-بند   جاد کدورتيو ا يسک ماسه دهيشناخت ر  آبن يت منابع تأميفيش کيافزا   ارائه راه حل مشکل 

 روستايي استان 5
 خراسان جنوبي

چاه ها و  يل کاهش آبدهيدال يبررس
 يابيباز ياقتصاد يارائه روش ها

 چاهها
 

 يکه برا ييپروژه ها -4-1-1

، ين بار با انجام مطالعات موردياول

از مشکالت صنعت آب و  يمشکل

کند. يبرق را حل م  

 

بوده است 33سال  يت هايجزو اولو چاهها يش آبدهيافزا    

6 
 روستايي استان
 يخراسان رضو

جدار مقاوم  يساخت لوله ها و يطراح
قيعم يدر چاه ها  

د و توسعه يآب و پساب/تول
سخت  يهايدانش فناور

مرتبط  يو نرم افزار يافزار
يت منابع آبيريبا مد  

و ساخت  يطراح يپروژه ها
ن ياول يستم ها و دستگاهها برايس

و نمونه  ي)مشابه سازبار در کشور 
( که با هدف کسب هرگونه يساز
ل ي، ساخت و تکميطراح يدانش فن

جدار معمول مورد استفاده در چاه  يلوله ها يو پارگ يخوردگ
 ها

و ساخته شود که در برابر  يطراح ييرود لوله ها يانتظار م
داشته باشد يشتريو خمش تحمل ب يخوردگ  

و  يفناور يساز يبوم
 ساخت نمونه محصول
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 رديف
شرکت آب و 

 فاضالب
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت 
نيرو با ذکر مورد / عنوان 

اولويت مصوب و طرح 
کالن ملي مرتبط شوراي 

 عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 
 آيين نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  محصول نهايي تحقيق 

 يستم ها انجام ميزات و سيتجه
 شوند.

7 
 روستايي استان
چهار محال 

 ياريبخت

مکان يابي حفرچاه هاي جديد با 
استفاده از نرم افزارهاي الزم با لحاظ 
کميت وکيفيت آب و اجرايي شدن آن 

 به صورت نمونه

 يون:تخصصيسيکم
، آب و منابع يکشاورز

/ محور: آب و پساب  يعيطب
د و توسعه يت : تولي/ اولو

سخت  يها يدانش فناور
مرتبط  يو نرم افزار يافزار

يت منابع آبيريبا مد  

ن بار در ياول يکه برا يپروژه ها
 صنعت آب و برق انجام شده اند

ل نبود نقاط يبه دل ييآب و فاضالب روستا يدر شرکتها
حفر چاه در روستاها با انتخاب نامناسب نقاط حفر  يشنهاديپ

مناسب پس از حفر چاه متحمل  يدن به آبدهيچاه و نرس
بوده اند ياد ماليز ينه هايهز  

مناسب نقاط حفر چاه و کمک به کارشناسان  يابيمکان
ياضاف ينه هاياز هز يريجهت حفر چاه و جلوگ يابيمکان  

د نرم يراه حل، تول ارائه
 افزار 

8 
 روستايي استان

ستان و يس
 بلوچستان

راهکارهاي حفظ ساختمان چاههاي آب 
شرب در مقابل سيالبهاي رودخانه 

 سرباز

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با ياول يکه برا ييپروژه ها
از  ي، مشکل يانجام مطالعات مورد

مشکالت صنعت آب و برق را حل 
کند . يم  

تخريب چاههاي آب شرب ضرورت دارد جهت جلوگيري از 
حفظ ساختمان آنها در مقابل سيالب مورد بررسي قرار گرفته 
و بهترين گزينه براي نگهداري چاههاي آب شرب انتخاب 

 گردد .

حفظ ساختمان چاههاي آب شرب در مقابل طغيان ها و 
 سيالب هاي رودخانه سرباز

 ارائه راه حل

3 
 روستايي استان

ستان و يس
 بلوچستان

کاربرد لوله هاي جدار گراول پک در 
جلوگيري از ماسه دهي چاههاي آب 
شرب روستاهاي شهرستانهاي ميرجاوه 
 ، خاش ، ايرانشهر و زاهدان

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با ياول يکه برا ييپروژه ها
از  ي، مشکل يانجام مطالعات مورد

ا حل مشکالت صنعت آب و برق ر
کند . يم  

ضرورت دارد تا انواع لوله جدار چاهها مورد بررسي قرار گيرد 
 تا بهترين گزينه مشخص گردد .

هدف   -هدف اول : کاهش ماسه دهي چاههاي آب شرب
 -دوم : حفظ تاسيسات آبرساني شبکه هاي آب شرب
هدف سوم : استفاده از بهترين گزينه براي تامين آب 

 شرب

 ارائه راه حل

11 
 روستايي استان

ستان و يس
 بلوچستان

پهنه بندي و تحليل کيفي آب شرب 
سفره هاي آب زير زميني منطقه خاش 
بخش مرکزي شهرستان سراوان ، 
ايرانشهر ، دلگان و زاهدان با استفاده از 

و   GISسيستم اطالعات غرافيايي
ارائه راهکار جهت استفاده از منابع آب 
زير زميني در محدوده روستاهاي 

 شهرستانهاي فوق

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 

ن بار با ياول يکه برا ييپروژه ها
از  ي، مشکل يانجام مطالعات مورد

مشکالت صنعت آب و برق را حل 
کند . يم  

ارائه راهکارهاي الزم براي استفاده از منابع آب زير زميني 
 براي تامين آب آشاميدني در شبکه هاي آبرساني

 

تامين آب آشاميدني با کيفيت مناسب براي شبکه 
 هاي آبرساني

 

 ارائه راه حل

11 
 روستايي استان

ستان و يس
 بلوچستان

بررسي عوامل موثر بر افزايش عمر 
مفيد چاههاي تامين آب شرب شرکت 
آب و فاضالب روستايي استان سيستان 

 و بلوچستان

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با ياول يکه برا ييپروژه ها
از  ي، مشکل يانجام مطالعات مورد

مشکالت صنعت آب و برق را حل 
کند . يم  

نه ها خواهد يد چاهها باعث کاهش هزيش عمر مفيافزا -
 شد.

واره و ياز سالم بودن د يآب شرب که ناش يعدم آلودگ -
باشد. يباشد از الزامات م يجداره چاه م  

يآبرسان يشبکه ها يالم و بهداشتن آب شرب سيتأم -  
يو بهره بردار ينگهدار ينه هايکاهش هز -  
چاه ها يروبيو ال ياز به کف شکنيعدم ن -  

 ارائه راه حل

 روستايي استان 12
 قزوين

ش طول عمر يافزا يروشها يبررس
آب شرب در حال بهره  يچاهها
ن زهرا در يبوئ يبخش مرکز يبردار

   
آنها با  ينه سازيموجود و به يچاهها يت فعليوضع يبررس

طول عمر  ينيش بيمت و پيآسان و ارزان ق يروش ها
آنها و  ينيگزيجا يبرا يزيمانده جهت برنامه ريد باقيمف

 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب و 

 فاضالب
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت 
نيرو با ذکر مورد / عنوان 

اولويت مصوب و طرح 
کالن ملي مرتبط شوراي 

 عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 
 آيين نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  محصول نهايي تحقيق 

از  يناش يناگهان يزش هايبرابر ر
 يبازه زمان ينيش بيفرونشست و پ
ب آنهايتخر  

چاه  يب ناگهانيط تخريت بحران در شرايرين مديهمچن
از فرونشست يناش  

13 
 روستايي استان
 هرمزگان

ن ياثرات فرونشست زم يبررس
ناب و يگورزانگ م يسات چاههايبرتاس

 يارائه راهکارها وزرآبادجاسک 
ي از آنريشگيپ  

 
که متضمن کار در  ييپروژه ها
باشد. يم يدانش و فناور يمرزها  

ن چاههاينشست زم  
از فرونشست  يريشگيجهت پ ييارائه راهکارمناسب اجرا

ينزم  
راه حل  ارائه  

14 
 روستايي استان
 هرمزگان

آبگيري از دريا، رودخانه،  يروشها
لوت ي)پا يو اقتصاد يفن ظرچشمه از ن

(يياجرا  
 

که متضمن کار در  ييپروژه ها
باشد. يم يدانش و فناور يمرزها  

يکمبود منابع آب ينه از منابع آبياستفاده به   اجراي پايلوت 
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 كيفيت منابع آب  -1-2

 رديف
شرکت آب و 

 فاضالب
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين 
 نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول 

 نهايي تحقيق

1 
روستايي 
 اصفهان استان

بررسي و طراحي و ساخت دستگاه 
بهبود دهنده الکترومغناطيسي هوشمند 
بر روي خطوط آب ) مطالعات موردي 

 در سه روستاي استان(

طرح هاي کالن توسعه فناوري 
اولويت دار وزارت نيرو)اقتصاد 

 آب(
 نوآوري و نياز سازمان

با بهره گيري از  ضرورت انجام کار
 علم مکاترونيک

ش راندمانيه خانه و افزايبهبود کارکرد تصف  
راه حل  ارائه

 مشکل

روستايي  2
 تهراناستان 

در کاهش  يعيت طبياستفاده از زئول
آب شرب  يترات و کدورت چاه هاين

استان تهران يروستاها  
آيين نامه 1-1-4بند   ن آبيمنابع تأم يفيش کيپا  منابع آبت يفيش کيافزا   

ساخت 
محصول و 
 ارائه راه حل

روستايي  3
 تهراناستان 

م پخته در يت نياستفاده از دولوم
آب  ين از چاه هايکاهش فلزات سنگ
 شرب

آيين نامه 1-1-4بند   ن آبيمنابع تأم يفيش کيپا  ت منابع آبيفيش کيافزا   
ساخت 
محصول و 
 ارائه راه حل

4 
روستايي 
 تهراناستان 

 يمنيه برنامه ايچالش ها و ته يبررس
آب  در سطح شرکت آب و فاضالب 

استان تهران  يروستائ  

کميسيون تخصصي کشاورزي 
 ،اب و منابع طبيعي

 محور اولويت دار: آب و پساب
اولويت : بررسي ، مديريت و 
جايگزيني آالينده ها در منابع 

 آب

 
تهيه برنامه جامع براي استقرار نظام 

سطح  کنترل کيفيت آب در
 روستاهاي استان تهران

اين برنامه توسط سازمان جهاني بهداشت به 
منظور اطمينان پايدار از کيفيت و کميت آب  
در سامانه هاي تامين آب مورد تاکيد قرار 
گرفته است و اين برنامه براي مديريت 
ريسک در سامانه هاي تامين آب طراحي مي 

 شود.

 ارائه برنامه

5 
روستايي 
خراسان استان 

 جنوبي

ن جهت ينو يها يانتقال تکنولوژ
مجتمع  يحذف کروم در طرح آبرسان
مناسب  يياجرا يکوثر با ارائه راهکارها

 جهت دفع پساب

 

و  يکاربرد يپژوهش يطرح ها -4-1-3

ره ارزش دستگاه يکه در زنج يتوسعه ا

 يو کم يفيک ي، باعث ارتقايمتول

شود و  يندها ميمحصوالت، خدمات و فرا

 يو بهره بردار مشخص م يمتقاض يدارا

 باشد.

کوثر  يت آب مجتمع آبرسانيفيک يارتقا 
رجند با حذف کروميب  

بومي سازي 
 فناوري

 
 

6 
روستايي 
خراسان استان 

 جنوبي

 يروش هاو اقدامات الزم برا يبررس
آب قنوات توسط  ياز آلودگ يريجلوگ
 يقنات روستا يان )مطالعه مورديماه
ه(يشهرستان بشروگنان ين  

 

 يپژوهش يطرح ها -4-1-3

ره يکه در زنج يو توسعه ا يکاربرد

 ي، باعث ارتقايارزش دستگاه متول

محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک

و  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد. يبهره بردار مشخص م  

 
گنان با ين يت آب قنات روستايفيک يارتقا

ان موجود در آبيحذف ماه   

7 
روستايي 
خراسان استان 

ن جهت  ينو  يها يفناور  يبررس
   يت  اب  در  روستاهايفيبهبود ک

با  توجه  به  برداشت  اب  از  حوزه 
بجنورد -روان  يز  دشت  شيآبر 

  يش  ه ا يق و  انج ام  ازم ا  ي  پس  از  تحق
منطق  ه ب  ا  توج  ه  ب  ه    من  ابع  اب  مختل  ف

راه حل ارائه  
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 رديف
شرکت آب و 

 فاضالب
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين 
 نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول 

 نهايي تحقيق

ه   يه  رودخانه  اترک  با  تهيحاش شمالي
نه  برتر) ينقشه  راه   و  ارائه  گز

( يلوت  اجرائيپا  

 

و  کم  –شرب  روستا  ها   يبرا
عمق  بودن  چاه  ها    امکان  

  ينده  ها   به   منابع   ابيورود  اال
در     ياز  به  پژوهش  و  بررسين  

نه  هستين  زميا  

  يري  م  گيت   اب  شرب موجود   تصميفيک
ه ين   اب  از  حاش  يخصوص   ادامه  تام  در
د  من ابع   ي  نه  جديا   انتخاب  گزيرودخانه   

شودمياب   انجام    

8 
روستايي 
 قزويناستان 

 ينده هايوجود آال يابيو ارز يبررس
 ينير زمين آب زيدر منابع تام يآل

تحت پوشش شهرستان  يروستاها
حذف  يياجرا يک و ارائه راهکارهايآب

 آن

 يکشاورز يون تخصصيسيکم
يعي،آب و منابع طب  

ت دار: آب و پسابيمحور اولو  
ت و يري،مديت: بررسياولو
نده ها در منابع يآال ينيگزيجا

 آب

  

ن ده  يزان و نوع آاليق مين دقييو تع يبررس-
ک ين آب شهرستان آبيدر منابع تام يآل يها

 يياي  ت جغرافيو وض ع  يبا توجه به توپ وگراف 
 منطقه

ارائه راهکار در صورت خ ارج از ح د مج از    -
ک پارامتريبودن   

ج حاص  ل ب  ا اس  تفاده از ن  رم يل نت  اي  تحل-
 يق روش ه  اي  موج  ود و از طر يافزاره  ا

يزيآنال يو روش ها يدستگاه  
از ورود منابع  يريجلوگ يروش ها ارائه-

ن آبيبه منابع تأم ينده آليآال  

 ارائه راه حل

3 
روستايي 
 گلستان استان

برآورد ريسک سرطان زايي تري 
شهدا  يهالومتانها در مجتمع آبرسان

)ترکمن( با استفاده از نرم افزار 

wiser و ارائه مدل رفتاري براي  
 کنترل آن

  

ک حاصل از فساد يوميمواد ه
ه مجتمع يکه در حاش اهانيگ يايبقا

به شهدا شموشک به وفور موجود و 
 يآب يها طيوارد مح يعيصورت طب

سازها  شين پيتر مهم ،شوند  يم
 ييگندزدا يآل يبات جانبيترک يبرا

 يندهايروند. فرآ يبا کلر به شمار م
ه قادر به حذف درصد يمعمول تصف

 يستند. تالش براياز آنها ن ييباال
ک از آب يوميحذف مواد ه

قوت گرفت که  يزمان يدنيآشام
آب  يکلرزن يمشخص شد ط

 هالوژنه باتين مواد، ترکيا يمحتو
 ياريبس يزا زا و سرطان جهش يآل

شود. يد ميتول  

ر يق مقادين دقييتع- THMS ک يبه تفک  
ن آب مجتمع شهدا.يانواع آنها در منابع تام  

THMS ييسک سرطان زايبرآورد ر- ر يمقاد
.يرات زمانييالت و تغيمانده در طول تمايباق  

مانده ير باقيل پراکنش مقاديتحل THMS  
و  يکيزيف يپارامترهارات ييدر ارتباط با تغ
رامون مجتمع شهدا.يپ ييايميش  
 يو مهندس يکنترل ين متدهايارائه آخر-
 يهالوتان ها يکم کردن اثر تر يبرا

ک در يوميمحصول ادغام کلر در مواد ه
ط.يمح  

ن يت مضاعف در مسئوليجاد حساسيا-
ربط با هدف جلب مشارکت يذ يدستگاه ها

سالم و  يدنين آب آشاميدر تام ين بخشيب
در مجتمع  ييسک سرطان زايبدون ر
کند. يم يروستا آبرسان 51که به  يآبرسان  

ن دامنه ييتع
 ارائه راه حل

ينه سازيارتقائ وبه  نيتام يفيوک يکم يچالشها يبررسروستايي  11  ارائه راهکار از شرکت يت نيفيش کيافزا  
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 رديف
شرکت آب و 

 فاضالب
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين 
 نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول 

 نهايي تحقيق

 ارائه و  استان يروستائ مناطق در آب فارساستان 
 يريبکارگ و يکاربرد يراهکارها
 يها مجتمع در راهکار نيبهتر
5و4و3و2و1 ييروستا يآبرسان  

تحقق اهداف يدرراستا  
 نياز منطقه ا ي ملي

بودن طرح يکاربرد  

 

 فناوري هاي نوين -1-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت 
نيرو با ذکر مورد / عنوان 

اولويت مصوب و طرح کالن 
 ملي مرتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين 
 نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 
روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

نه مناسب يق و انتخاب گزيتحق

کشور در  يکل ياستهايمطابق باس

ن يتام يه براياچه اروميخصوص در

اچهيه دريحاش يآب شرب روستاها  

- 
چالشهاي موجود در تامين آب روستاهاي 

 حاشيه درياچه

از ين ه وياچه اروميخشک شدن در

ن آب شرب يمنابع تام ينيگزيبه جا

ييروستا  

ط يمنابع آب شرب مطمئن با لحاظ شرا ييشناسا

 يو اقتصاد يسه فنيه،مقاياچه اروميحاکم بر در

 ينه مناسب برايشنهاد گزيمختلف،،پ ينه هايگز

اچهيه دريحاش ين آب شرب روستاهايتام  

 ارائه راه حل 

 
روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

آب  يعلل رانش چاهها  يبررس

و بهره  ين حفاريشرب در ح

  يها يو استفاده از فناور يبردار

و بهبود يريشگين جهت پينو  

- 

 يابيدست يبران بار ياول ين پروژه برايا

ن در جهت مراقبت از ينو يها يبه فناور

ده رانش اجرا يآب در برابر پد يچاهها

 خواهد شد

آب شرب  يزش ورانش چاههاير

و بهره  ين حفاريدر ح ييروستا

از آن يو خسارات ناش يبردار  

آب ،اعم از  يموثر بر رانش چاهها  يعوامل اصل

 يابتيدس– ييا اجرايو  يکي، تکتون يعوامل سازند

 يارائه روشها–مقابله با رانش  يبه راهکارها

لترپک و يلوله جدار چاه ،سرند ،ف يمناسب طراح

کرد مقابله يچاه آب شرب با رو ينه حفاريبرآوردهز

 بارانش

 

 
روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

نه ينانو در به ياستفاده از فناور

آب در  يکردن طعم ، مزه  و بو 

اهر يمجتمع چولقشالق  

- 

 يدنيت  آب آشاميفيمسئله بهبود ک

 يف مهم شرکتهاياز وظا يکي ييروستا

 يباشد. و برا يم ييآب وفاضالب روستا

وجود دارد  يمتعارف  ين منظور روشهايا

کارشناسان  مربوطه  روشن  يکه برا

 يرا در بخش نانو تکنولژياخ يباشد. وليم

حاصل شده و لذا شرکت  ييشرفتهايپ 

مصصم به استفاده  ييآب فاضالب روستا

ت يفيدر  بخش بهبود ک ين تکنولژيازا

 يل اکثر واحدهايبا توجه به تما

 ياستفاده از تکنولژ يبرا يخدمات

ن شرکت ينانو در ارائه خدمات ، ا

گر يد يز همگام با دستگاههاين

 ين تکنولژياستفاده از ا  يبرا

باشد يم شگاميپ  

نانو در رفع مشکل طعم ، بو  يبه تکنو لژ يابيدست

يدني، مزه در آب آشام  

 

تهيه 

 دستورالعمل 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت 
نيرو با ذکر مورد / عنوان 

اولويت مصوب و طرح کالن 
 ملي مرتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين 
 نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 آب شده است.

4 

روستايي 
 استان
خراسان 
 يشمال

از  يرين آب با بهره گيتام يبررس
 يلوت اجراين )پاينو يهايفناور

ام فاروج (ي يروستا  
  

از    يليمنابع  اب  شرب  در  خ
خارج    يفيدشت  ها  از  درجه  ک

از  به  انتقال  اب  از  يشده  و  ن
دور  دست  هست  با  مطالعه   

ن  اب  يمختلف  تام  يروشها
از  منابع  موجود      يفيشرب  ک

توان  بدون    احداث  خطوط   يم
د   در محل  اب  شرب يلوله  جد  

ن  شوديتام   

ن  ين  و  کوتاه  ترينه  تريبه  کم  هز  يابيدست
ن  اب  در  محل  از  يممکن  بر   تام راه  حل 

موجود  يفير  کيمنابع  اب  شرب  غ  

ارائه  راه  حل 
ساخت و  

 دستگاه  

5 
روستايي 
 استان
 کرمان

 يشن يستم چاهکهاياستفاده از س
ن آب يدرتام ير سطحيزهکش ز

يخانگ  

حوزه آب و پساب: شناسايي 
روش هاي کارامد استفاده از 
دريا، آب هاي نامتعارف )آب 

پساب...( براي مصارف مختلف 
 کشاورزي، شرب، صنعت

آيين نامه 1-1-4بند   

ن است که  ين طرح اياول ا يژگيو
دو باره  يمصرف ياز آبها يقسمت
ن عملکرد يگردد.  ايستم بر ميبه س
نکه موجب تداوم منبع آب يضمن ا 

م ياست، از نشست تحک يمصرف
ز يها و فرو نشست خاک ن يپ
ن به يد. همچنيانم يم  يريجلوگ

 يده استفاده از انرژيلحاظ ا
ستم )که امکان يدر س يديخورش
ار از مناطق يآن در بس يريبکارگ
خواهد بود  ير است( گاميامکان پذ

، يانرژ ييدر جهت  صرفه جو
يستط زيبهبود مح  

با استفاده از  ين آب خانگين طرح تاميا يهدف کل
ک طرف قادر باشد يج  که از يک  سيستم پکي

ر يز ين يا زه آبهاياز سطح زم ينفوذ يآبها
از مصرف يو يا هر دو مورد  را در حد ن يسطح
ک يگر آنها را در ينموده و از طرف د  يجمع آور
االمکان با  ي)حت يبهداشت يستم مهندسيس
و  ي( قابل استفاده خانگيديخورش يستم انرژيس

 شرب و قراردهد.

 اجراي پايلوت

 
روستايي 
 استان
 کرمان

بهبود پتانسيل ارتفاعات) کوهها( 
جهت افزايش ميزان جذب بارشها 

 )سد هوايي(

حوزه آب و پساب: شناسايي 
روش هاي کارامد استفاده از 
آب هاي نامتعارف )آب دريا، 
پساب...( براي مصارف مختلف 
 کشاورزي، شرب، صنعت

آيين نامه 1-1-4بند   

ت يبا توجه به بحث بحران آب اهم
 يژگيد و وباش يطرح مشخص م

ن است که با بکارگيري يطرح ا
تکنولوژي و روشهاي جديد 
مهندسي،  شيمي، فيزيک و علم 

 ياز آبها يمواد ميتوان  قسمت

ن آب  مناطقي است که ين طرح تاميا يهدف کل
کوه و يا بلندي هاي مناسب وجود  ندر نزديکي آنا

 داشته باشد مثل کوه هاي جوپار کرمان
 اجراي پايلوت
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت 
نيرو با ذکر مورد / عنوان 

اولويت مصوب و طرح کالن 
 ملي مرتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين 
 نامه تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ابرهاي عبوري را جذب و در 
منطقه مصرف نمود الزم به ذکر 
است که ايده اين طرح با فرضيه 
بارور کردن ابرها متفاوت بوده در 

نگرديده اين طرح ابرها دستکاري 
و از پتانسيل  بستر عبور ابر 

استفاده مي گردد که در نتيجه  آن 
 طبيعي و سيستم پايدار مي باشد

 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

 يحذف عنصرآهن در ورود راهکار
ين کن مجتمع کشارريآب ش  

 
 يکه متضمن کار در مرزها ييپروژه ها

باشد يم يدانش و فناور  
آب  يش عنصرآهن در وروديافزا
ن کن مجتمع کشار.يريش  

ين کن مجتمع ريآب ش يحذف عنصرآهن در ورود
 کشار

 اجراي پايلوت

 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

ع يکن و توز نيريون آب شياتوماس
قشم ييهوشمند آب مجتمع روستا  

 . 
ن آب از يتام ينه بااليل هزيبدل
حداقل  يستين کن ، بايريآب ش

 پرت داشته باشد.
يش بهره وريافزا  اجراي پايلوت 

 

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

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
مورد / عنوان اولويت با ذکر 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

روستايي 
 استان
 تهران

ر يسه روش ژئ ورادار ب ا س ا   يمقا
در  يکيزيژئ    وف يروش ه    ا

استان يابيمطالعات آب   

آيين نامه 3-1-4بند    

و  يابي  ع در انجام مطالعات آب يتسر
ش ين و اف زا ينو يها يکاربرد فناور

ن ان از مطالع ات انج ام    يب اطميضر
يابيافته آب ي  

دار روس تاها و  ي  ن آب شرب پايبه تأم يابيدست
نه هايممانعت از اتالف هز  

آبفار مازندران استفاده  )از نتايج پروژه مشابه در
 شود(

ارائ  ه راه ح  ل 
 يمشکل و بوم
يساز  

 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

و جمع  ييشناسا يامکان سنج
 يروان آبها و آبها يآور
به  يجهت آبرسان يرسطحيز

فاقد منابع آب در  يروستاها
استان کرمانشاه يسطح روستاها  

 

ن يزم يمتفاوت بودن ساختار سازندها
در  ينيرزميز ياستان و فقر منابع آب يشناس
 يها يز از حفاريپره-از مناطق ياريبس

جهينت يبدون مطالعه و ب  

از  ياديتعداد ز يعدم دسترس
استان به آب شرب  يروستاها
هنگفت  ينه هايصرف هز-يبهداشت

مه يق و نيعم يچاهها يجهت حفار
جه مورد نظر يق که منتج به نتيعم

شود. ينم  

و روان آبها  ير سطحيمنابع آب ز ييشناسا
 ينيرزميکه با فقر منابع آب ز يمناطق يبرا

 مواجهند
 ارائه راه حل

يحل مشکالت کم آب  _روش ها و مواد الزم  يابيارزروستايي    يساز يبوم  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
مورد / عنوان اولويت با ذکر 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 استان
 مازندران

ه و ي، تصفيجمع آور يبرا
استفاده از آب باران در مناطق 

مازندران ييروستا  

 فناوري

4 
روستايي 
 زدياستان 

بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي 
منابع آب حوزه شيرکوه در 

)جهت انجام اين  شهرستان تفت
تغيير "پروژه بايد طرح کالن 

اقليم و مديريت خشکي و 
هماهنگي شود( "خشکسالي  

کميسيون تخصصي، کشاورزي، 
آب و منابع طبيعي/ حوزه 

(/ بررسي و 3مشترک/ )رديف
علم و فناوري تهيه نقشه راه 

کشاورزي، آب، هوا و اقليم، 
منابع طبيعي، محيط زيست، 
 امور دام و آبزيان

طرح هاي پژوهشي کاربردي و توسعه اي 
که در زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث 
ارتقاي کيفي و کمي محصوالت، خدمات و 
فرايندها مي شود و داراي متقاضي و بهره 

 بردار مشخص مي باشد.

سبت، کاربردي بودن اهميت و منا
اي، باصرفه بودن و طرح، نياز منطقه

 اثر بخشي طرح، ارائه راه حل
 

بررسي و شناسايي موانع و مشکالت در 
خصوص تغيير اقليم بر منابع آب شرب حوزه 
شيرکوه، مديريت منابع آب شرب روستاهاي 
منطقه در خصوص تأمين آب در اثر تغيير 

مه ريزي جهت اقليم، ارائه راهکار ها جهت برنا
 پيش بيني با خشکسالي، تخيه نقشه هاي الزم

 ارائه راه حل

 

 محورانرژي -2

 مديريت مصرف و مميزي انرژي -2-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 سمنان

د منابع آب يزان توليت ميريمد
ت قرائت از راه ي)مطالعه نصب ک
م و يحج يدور در کنتورها
(يصنعت  

___ 

 يشرکت هان بار در سطح يکه اول يپروژه ا
 ينه سازيرود. با هدف به يآبفا بکار م

ه در صورت جواب يمصرف و بازگشت سرما
 دادن طرح

 –مصرف آب  ينه سازيت و بهيريمد
نه هايکاهش هز  

د و مصرف آب و يزان توليم يآمار يبررس
 يت هاينه ها با نصب کيسه درآمد ها و هزيمقا

ج حاصله از نظر ينتا يابيقرائت از راه دور و ارز
نيمشترک يت منديو رضا ياقتصاد  

 –ارائه راه حل 
 يساز يبوم

يفناور  

2 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

طرح تحقيقاتي کاهش هزينه 
هاي انرژي در شرکت آب و 
 فاضالب روستايي استان

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

با توجه به اينکه شرکت آب و 
فاضالب روستايي استان يک شرکت 
زيان ده مي باشد باکاهش هزينه 
هاي انرژي مي توان کمک زيادي در 
 بهبود وضعيت شرکت آبفار نمود .

کاهش هزينه هاي شرکت آب و فاضالب 
 روستايي استان

 ارائه راه حل

3 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

زان هدررفت آب به يم يبررس
مجتمع  ييلوت اجرايصورت پا
 يوکاربرد فناور ينيشهوار جانش
ن جهت کاهش ينو يها

ن ارائه يهدررفت آب ، همچن

 
 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز
شود يه ميسرما  

 هدررفت و پرت آب
يزان کاهش م ياتين عملينو يارائه راهکارها

 پرت آب 

اجراي 
 پايلوت
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

کاهش  ياتين عملينو يراهکارها
يزان پرت آب م  

4 
روستايي 
 استان
 يمرکز

سي راهکار هاي مديريت ربر
انرژي در ايستگاه هاي پمپاژ 
شرکت هاي آب و فاضالب با 
بهره گيري از استاندارد بين 
المللي مديريت انرژي )مورد 

فاضالب روستايي کاوي آب و 
 استان مرکزي(

 
 

- 
عدم وجود تحقيق علمي در اين خصوص در 
 سطح آب و فاضالب هاي روستايي

کاهش هزينه هاي استفاده از انرژي 
 هاي الکتريکي و و کاهش هزينه

 

اي از مصرف انرژي در هنمونه  اندازه گيري -
يک ايستگاه پمپاژ که در حال کار مي باشد در 
وضعيتهاي مختلف قرارگيري پمپ ها در مدار 

آن نتايج تحليل  وسيستم انجام   
پيشنهادهايي به منظور برآورد مصرف  ارائه -

انرژي در ايستگاههاي پمپاژ با توجه به شرايط 
بهره برداري و نيز شيوه کارکرد سيستم هاي 

نترلي آنها ک  

کاهش هزينه 
 ها

5 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

د يتول يو اقتصاد يز فنيآنال
 يهمزمان آب و برق در روستاها

ايمجاور در  
 

 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز
شود. يه ميسرما  

يش راندمان و بهره وريافزا د همزمان آب و برقيتول   

اجراي 
 پايلوت

 

 

  سازيينهبه -2-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05در اهداف مورد انتظار )حداکثر  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 لياردب

 ينه ساز مصرف انرژيش و بهيپا
 يپمپاژ باال يستگاههايدر ا

18KW 

 

 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز
يه گذاريسرما  

 ياز روز افزون کشور به منابع انرژين
نه ين هزيو محدود بودن آن همچن

 يکه از مصرف ب يسرسام آور يها
آبفار  يبر شرکت ها يه انرژيرو

شود . يل ميتحم  

 يستگاههايسات اينه تاسيانتخاب به يطراح
الزم جهت به حداقل رساندن  يش هايپمپاژ پا

نه هايجه کاهش هزيو در نت يمصرف انرژ  

 ارائه راهکار 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05در اهداف مورد انتظار )حداکثر  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

2 
روستايي 
 استان
 کرمان

اجرايي نمودن دستاوردهاي 
سازي مصرف انرژي با  بهينه

کاربرد انرژي نو در شرکت آبفار 
کرمان و ارايه دستاوردهاي 
 کشور در همايش ملي

حوزه ماشين آالت، تجهيزات و 
صنايع کشاورزي، آب و منابع 
طبيعي: بررسي و ارائه 

راهکارهاي بهينه سازي مصرف 
انرژي در بخش کشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست و 

اي استفاده از معرفي الگوه
 انرژي هاي تجديد پذير

آيين نامه 8-1-4بند   
به منظور کاهش هزينه هاي برق 

 مصرفي شرکت

استفاده منطقي از انرژي  -  
حفظ منابع انرژي  -  

اصالح ميزان مصرف انرژي در بخشهاي  -
 مصرف کننده انرژي 

کاهش گازهاي گلخانه اي و آلودگي هوا  -  
اصالح وضعيت موجود  -  

ياقتصاد يدر بنگاهها يرقابت يبرتر کسب -  

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
روستايي 
استان 
 فارس

 يانرژ مصرف تيريمد يبررس
 آبفار شرکت يمتر تله ستميس در

 ياجرائ طرح وارائه فارس استان
 هيته با) نهيهز شدن نهيکم در

 يها مجتمع در( دستورالعمل
5و4و3و2و1 ييروستا يآبرسان  

يکاربرد -يپژوهش يمصرف انرژ يساز نهيبه   
نه هايکاهش هز   

تحقق اهداف ياز شرکت درراستاين  
 

 ارائه راهکار 

 

 انرژي هاي نو و تجديد پذير -2-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

د يتجد يها ياستفاده از انرژ

برق جهت  ين انرژيگزير جايپذ

 يسگاههايسات ايش  تاسيگرما

ريدر مناطق سردس يآبرسان  

- 

 يسات آبرسانياز تاس يبهره برداردر 

 يبخصوص در مناطق کو هستان ييروستا

 يم يخ زدگيمشکالت  ير دارايوسردس

 ين شرکت به دنبال راهکارهايباشد لذا ا

 يسات مين تاسيش ايگرما يمناسب  برا

 باشد.

 يست آبرسانيمداوم تاس يخ زدگي

يدرمناطق کوهستان  

ش يگرما  يبرا  يانرژ ينه بااليهز

يات  آبرسانسيتاس  

يمناسب برا يارائه  راهکارها  
ساتيش تاسيرفع مشکل گرما  

ييدر مناطق روستا يآبرسان  

بومي سازي 

 فناوري

2 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

استفاده از انرژي خورشيدي در 

شيرين سازي آب شرب 

روستاهاي با منشا آب لب شور 

-PV-RO ،PVبه روش :   

 

عمده توليد برق ايران وابسته به سوخت 

هاي فسيلي مي باشد.با عنايت به تاثير  

سوختهاي فسيلي در افزايش درجه حرارت 

کره زمين ، اسفاده از انرژي خورشيدي 

بومي سازي دانش وامکان استفاده از 

اين تکنولوژي  به علت باال بودن 

انرژي خورشيدي دريافتي در 

روستاهاي دور افتاده براي تصفيه 

هدف آشنائي با بکارگيري ، راهبري و نگهداري 

رزان قيمت وبا کيفيت مطابق وتوليد اب ا

 استاندارد مي باشد

بومي سازي 

 فناوري
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ED وPV-NF  داراي دو مزيت ارزان بودن قيمت اب

تصفيه شده  وجلوگيري از گرمايش کره 

 زمين مي باشد

آبهاي لب شور  براي توليد آب با 

کيفيت و ارزان دليل اولويت دادن به 

 اين موضوع مي باشد

3 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

استفاده از انرژي خورشيدي براي 

( از منابع آب Boronحذف بر )
 شرب روستاها با روش

Hybrid PV-RO 

 

عمده توليد برق ايران وابسته به سوخت 
هاي فسيلي مي باشد.با عنايت به تاثير  
سوختهاي فسيلي در افزايش درجه حرارت 
کره زمين ، اسفاده از انرژي خورشيدي 
داراي دو مزيت ارزان بودن قيمت اب 
تصفيه شده  وجلوگيري از گرمايش کره 

 زمين مي باشد

بومي سازي دانش وامکان استفاده از 
اين تکنولوژي  به علت باال بودن 
انرژي خورشيدي دريافتي در برخي از 

سلماس براي تصفيه  روستاهاي 
آبهاي زير زميني با ميزان بر باال 
براي توليد آب با کيفيت و ارزان دليل 
 اولويت دادن به اين موضوع مي باشد

هدف آشنائي با بکارگيري ، راهبري و نگهداري 
وتوليد اب ارزان قيمت وبا کيفيت مطابق 

 استاندارد مي باشد

بومي سازي 
 فناوري

4 
روستايي 
 استان
 فارس

 يروشها يشناسائ و يزميم
 ازين مورد يانرژ نيتام
 و انتخاب و پمپاژ يستگاههايا
 مجتمع در نهيگز نيبهتر ياجرا
 دشت) يفارس سلمان يآبرسان
لوتيپا عنوان به کازرون(برم  

يپژوهش ينه سازيبه -ن  ينو يبنداستفاده ز روشها    

چشم انداز صنعت  يحرکت در راستا
از شرکت ياب وفاضالب کشورن

تحقق اهداف يدرراستا  

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

 
/ ارائه راهکارها
تهيه 
 دستورالعمل

5 
روستايي 
 استان
  يمرکز

استفاده از ميکرو توربين هاي 
انرژي در مسير توزيع آب )از 
نتايج پروژه مشابه در شرکت 
توسعه منابع آب و نيرو استفاده 

 شود(

- 

الزم در اين  با توجه به عدم وجود تجربه
خصوص و همچنين جديد بودن طرح مذکور 
نياز به تحقيق در اين خصوص الزم مي 

 باشد
 

 کمک به محيط زيست
توليد انرژي الکتريکي از پتانسيل ذخيره شده 

 در آب مخازن
 

6 
روستايي 
 استان
 يمرکز

پتانسيل سنجي استفاده از انرژي 
 هاي تجديد پذير در سطح استان

- 

وجود پتانسيل هاي مختلف در با توجه به 
قالب اشکال مختلف انرژي در سطح استان 
جهت استفاده از انرژي مذکور نياز به طرح 
 تحقيقاتي با اين موضوع مي باشد

کاهش هزينه هاي استفاده از انرژي 
هاي الکتريکي و و کاهش هزينه 
اجراي پروژه هايي که از انرژي هاي 
 تجديد پذير استفاده مي شود

ي وبدست آو.ردن اطالعات الزم جهت جانماي
استفاده بهينه از فن آوري هاي جديد توليد 
انرژي الکتريکي و در نتيجه اخذ تصميمات 

 جامع در اين خصوص
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 محور تصفيه آب و فاضالب -3

 كيفيت آب -3-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرژتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
ه يلويکهگ
 راحمديو بو

ب ين درصد ترکييو تع ييشناسا
موجود در يد کننده هاياکس  
به  يديتول "آب فعال شده" 

زيروش الکترول  

ت ، يريمد يون تخصصيسيکم
/  ي/ بهره ورياقتصاد و بازرگان

مت يت و کاهش قيفيش کيافزا
 تمام شده

که در  يو توسعه ا يکاربرد يطرح پژوهش
آب  يفيره ارزش شرکت باعث ارتقاء کيزنج

شود يم  

ز يت که حاصل الکتروليآنول يگندزدا
ده يباشد به عنوان ا ينمک مآب و 
شناخته  يين روش گندزدايآل تر

ت يشده است. هنگام استفاده از آنول
 يل ميتشک يقو يبات ضدعفونيترک

به  يشود که خواص منحصر به فرد
 ييدهند و اثر گندزدا ين محلول ميا

د.ينما ين برابر ميآن را چند  

ت يل شده با خاصيبات تشکين ترکييتع -
تيز استفاده از آنول ا يناش ييگندزدا  

د شده يتول يبات گندزداين درصد ترکييتع -
تياز استفاده از آنول يناش  

لوتيپا ياجرا  

2 
روستايي 
 استان
 گلستان

بررسي رابطه يون فلورايد با 

TDS و  TOC   در آب آشاميدني
روستاهاي شهرستان گرگان و 
ارائه روش پيشنهادي براي 
 تنظيم مقادير آن

  

ميزان جذب فلوئور براي بدن 
 حدّ معينبوده و کاهش از ضروري 

(ppm ق آب آشاميدني، ياز طر (7/1
 افتق يباعث پوسيدگي از طر

آن  ياديشده و ز مقاومت دندان ها
 يس ميفلوئورز يماريز باعث بين

.گردد. رات يياما با توجه به امکان تغ 
در بافت خاک متنوع،  يونيو تبادالت 

مطلوب خواهد بود که نخست به 
فلوئور و نوع  يونيک يناميرفتار د

 يرابطه آن با جامدات کل و کربن آل
 ينيرزميمحلول در منابع آب ز

 پرداخته شود.

ر فلوئور محلول در منابع آب يق مقادين دقييتع
شهرستان گرگان يشرب روستاها  

ت کل ر جامداين رابطه فلوئور با مقادييتع
 يل سريشگفت و تحليمحلول در منالع آب پ

آنها يزمان  
محلول  ير کربن آلين رابطه فلوئور با مقادييتع

 يزمان يل سريشگفت و تحليدر منالع آب پ
 آنها

م و استاندارد يل، تنظيتعد يارائه راهکارها
شگفتيد در منابع آب پير فلورايمقاد يساز  

 

 ارائه راه حل

3 
روستايي 
 استان
 مازندران

 يکاربرد فناور يابيو ارز يبررس
شرفته آب يه پين در تصفينو يها

 ياستان و اجرا ييمناطق روستا
نده يحذف آال ينه برتر برايگز
ن ، يخاص  ) فلزات سنگ يها

و ...( به همراه  يسموم کشاورز
يمه صنعتيلوت نيپا ياجرا  

 

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  _
ارائه راهکار و 

 يساز يبوم
 فناوري

4 
روستايي 
 استان

 يطراح ير پارامترهايتاث يبررس
 يکلونها در جداسازيدروسيه

 يساز يبوم  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  _
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرژتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ش يافزا يذرات و راهکارها مازندران
 راندمان آنها

نديفرا  

5 
روستايي 
 استان
 مازندران

ورود  يکيدروليمدل ه يبررس
و  يتند ماسه ا يلترهايآب به ف
لترير آن بر راندمان عملکرد فيتاث  

راه حل ارائه  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  _  

6 
روستايي 
 استان
 همدان

منابع  يفيو ک يکم يسازمدل
بخش جوکار  ييآب شرب روستا
ن و ارائه يو مجتمع خماج
بهبود يراهکارها  

 

حوزه  يت هايمنطبق با اولو
ع ، يصنا يون تخصصيسيکم

 معادن و ارتباطات

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يهاطرح 
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد. يبردار مشخص م  

ت آب در منطقه و يت و کميفيافت ک
 بروز مشکالت متعاقب آن

مديريت صحيح منابع آب زيرزميني و آب  -
  يسطح يها

و  يمنابع آب زيرزمين يکپارچهمطالعه  -
يسطح  

ارائه مدل و 
 راهکار

7 
روستايي 
 استان
 همدان

Aسنتز نانوزئوليت  از پيشساز  
ل استوناتو(و يس استيمعدني)تر

بررسي کاربرد آن براي جذب 
سنگين از آب يفلز يون هاي  

ون يسيکم يت هايمنطبق با اولو
يعي، آب و منابع طب يکشاورز  

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يهاطرح 
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد. يبردار مشخص م  

 

ت آب شربيفيک يارتقا  

: ياهداف کل –الف   
بررسي کاربرد نانوزئوليت سنتز شده براي جذب 

، +Cr3+،Cd2يونهاي فلزي سنگين نظير 

Cu 2 +،Pb +و 2 Zn +از آب2  
: ياهداف جزئ –ب   

ت يساخت نانو زئول- A با استفاده از مسير پيش  
 ساز معدني بعنوان يک روش جديد مطلوب

شيميايي نانوزئوليت -بررسي خواص فيزيکي-
، مورفولوژي و سنتز شده نظير اندازه ذرات

 مساحت سطح ويژه
. 2. مقدار زئوليت 1بررسي پارامترهايي نظير -

pH . زمان بر روي ميزان جذب يون فلزي 3و  
 توسط نانوزئوليت سنتز شده

مقايسه خواص و کاربرد نانوزئوليت سنتز شده -
 با يک نمونه مرجع تهيه شده از روش تجاري

/ ارائه راهکار
 ساخت
 محصول
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 و ارتقاء فرايند بهينه سازي -3-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

بهينه سازي پيش تصفيه شني و 
کارتريج ها در کاهش هزينه 
هاي بهره برداري تصفيه خانه 
نانو فيلتر شهرک ارس از توابع 

 پلدشت

 

انسداد سريع  فيلترهاي کارتريج وتعويض 
روزه احتماال بيانگر عدم  31روزه بجاي  15

فيلتر پيش تصفيه  شني تحت فشار  کارائي 
وياکيقت نامطلوب فيلترهاي کارتريج يا نياز 
 به اصالح کيفيت آب خام مي باشد

کل هزينه بهرهبرداري از تصفيه 

NFخانه  بيش از کل اعتبار دريافتي  
براي بهره برداري شهرستان پلدشت  
مي باشد  لذا کاهش هزينه هاي 

 برابر هزينه 5بهره برداري بيش از 
هاي فروش آب در راستاي کاهش 
از  قيمت تمام شده محصول نهائي 
 الزامات مي باشد.

اصالح فيلتر  شني پيش تصفيه و تعويض نوع 
کارتريج ها با افزايش فاصله زماني تعويض 
 کارتريج ها و شستشوي ممبرانها خواهد بود

 ارايه راه حل

2 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

خانه وتلند  افزايش کارائي تصفيه
روستاي  کوک تپه مهاباد در 
فصول سرد  با کاشت گونه هاي 
گياهي آبزي مقاوم در برابر سرما 

 يا هميشه سبز

 

 

با عنايت به سرد سير بودن  استان 
آذربايجان غربي و ديگر مناطق سردسير 
کشور، طول مدت رويش ني هاي منطقه  
 7تصفيه خانه روستاي گوگ تپه  بيش از 

باشد ،لذا براي افزايش راندمان ماه نمي 
عملکرد وتلند هاي  زير سطحي و روي 
سطحي در زمان  خارج از فصل رويشي 
گياهان جهت حذف مواد آلي ترکيبات 
نيتروژن و فسفات دار  ضروري است  در 
کنار يا بجاي نيزارها از گياهان هميشه 
سبز،جلبکهاي وديگر آبزيان موثر در امر 

 تصفيه استفاده شود.

ول مدت رويش گياهان منطقه ط
سرد سير  بودن  تصفيه خانه روستاي 

ماه نمي باشد  7گوگ تپه    بيش از 
لذا راندمان عملکرد وتلند هاي  زير 
سطحي و روي سطحي در زمان  
خارج از فصل رويشي گياهان کاهش 
مي يابد. امکان افزايش عملکرد 
حذف مواد آلي ترکيبات نيتروژن و 

تصفيه خانه  با   فسفات دار و غيره
افزايش مدت رويش گونه هاي 
گياهي آبزي و استفاده از ديگر آبزيان 
 موثر در امر تصفيه ،وجود دارد.

استفاده از گونه هاي گياهي هميشه  سبز آبزي، 
راندمان حذف مواد آلي ، ترکيبات نيتروژن و 

 فسفردار و غيره را باال مي برد.

ارايه راه حل/ 
بومي سازي 
 فناوري

3 
روستايي 
 استان
 لياردب

ه خانه يتصف يفيو ک يارتقاء کم
موجود شرکت ابفار يها  

 

که  يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرحها
باعث ارتقاء  يره ارزش دستگاه متوليدر زنج
ندها يمحصوالت خدمات و فرآ يو کم يفيک

شود يم  

با توجه به مهاجرت معکوس خصوصا 
کمبود در بهارو تابستان به روستاها و 

دار و يپا يد منابع آبيآب شد
ت ير باعنايان اخيسال يها يخشکسال
د وعدم يجد ينده هايش آاليبه افزا
در حذف  يفصل يندهايفرا يکارائ
ت تحت معيش جيز افزاينهاو نيا

درفصول گرم  "پوشش مخصوصا
 سال 

ش يو افزا يديتول يابها يفيک يارتقا سطح
نيسطح بهداشت مشترک  

از  يرياب جهت جلوگ ديتول يش کميافزا
 اعتراضات

 ارائه راه حل 

ش راندمانيه خانه و افزايبهبود کارکرد تصفضرورت دستيابي به کيفيت آب  نوآوري و نياز سازمانطرح هاي کالن توسعه فناوري بررسي راهکارهاي حذف نيترات  اصفهان 4 راه حل  ارائه 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

در فرايند فيلتراسيون تصفيه خانه 
 هاي آب روستايي 

) پايلوت در يکي از تصفيه خانه 
 هاي آب(

اولويت دار وزارت نيرو)اقتصاد 
 آب(

 مشکل استاندارد با بهره گيري از فرايند نوين

5 
روستايي 
 استان
 اصفهان

و بهبود کارکرد تصفيه  ءارتقا
خانه فاضالب گرچگان با پايش 
 انرژي در راستاي مديريت سبز

هاي نوين تصفيه  سيستم
فاضالب)طرح هاي کالن توسعه 
 فناوري اولويت دار وزارت نيرو(

 نوآوري و نياز سازمان

 يفناور ييبا توجه به لزوم بکارگ
ه فاضالب و ين در تصفينو يها

و  يبهره بردار ينه هايکاهش هز
يانرژ  

ش راندمانيه خانه و افزايبهبود کارکرد تصف  
راه حل  ارائه

 مشکل

6 
روستايي 
 استان
 الميا

بررسي عملکرد حذف مواد آلي با 
استفاده از صافي شني کند و 
 ارائه دستورالعمل ملي

 اقتصاد آب
 ارتقاي کيفي محصوالت)آب( -

 رفع مشکلي از مشکالت صنعت آب -
کاهش کيفيت منابع آب  -

 سطحي و زيرزميني
تعيين عملکرد صافي شني کند در حذف مواد 

 آلي طبيعي از آب
دستورالعمل 
 ملي

7 
روستايي 
 استان
 الميا

بررسي و مقايسه عملکرد حذف 

H2Sهمزمان آهن، منگنز و  از  
منابع آبي با استفاده از زئوليت 

کاتاليست اکسنده،  خام،
گلوکونيت)گرين سند(، سنگ 
معدن پيروليزيت) مطالعه 
موردي:روستاهاي ماژين، 
 گنجوان و چنان(

 اقتصاد آب
 ارتقاي کيفي محصوالت)آب( -

 صنعت آبرفع مشکلي از مشکالت  -

محدوديت منايع آبي در سطح  -
 استان

کاهش کيفيت برخي منابع  -
بدليل وجود آهن، منگنز و 

H2S 

بررسي و تحليل خواص فيزيکي و  -
شيميايي جاذب و عوامل موثر بر تبادل يوني 

 H2Sآهن، منگنز و 

بررسي قابليت جذب بسترهاي زئوليت  -
خام،کاتاليست اکسنده، گلوکونيت)گرين سند(، 
سنگ معدن پيروليزيت بر حذف  آهن، منگنز و 

H2S 

ارائه راه حل-  
 تهيه-

دستورالعمل 
 ملي

8 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ينمونه بردار ياستفاده از روشها
 ي( برايدانيظ در محل) ميو تغل

از حالل از  يعار يرينمونه گ
ن ييتع يبرا يسطح يآبها

يمشتقات نفت  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

از آبها،  يفعل يروش نمونه بردار
ل حمل و نقل نمونه ياز قب يمشکالت
نه را به همراه يت و هزير ماهييها، تغ

ک روش يدارد. در صورت وجود 
 "محل"که بتواند، در  ينمونه بردار

را  يظ مشتقات نفتياستخراج و تغل
ن مشکالت به حدأقل يانجام دهد، ا

پرتابل  يستين روش بايرسد. ا يم
از حالل باشد. يبوده و عار  

نمونه  يو برايک روش آلترناتيبه  يابيدست-
 يظ مشتقات نفتيش تغلي، استخراج و پيبردار

 از آب
حذف انتقال نمونه آب از روستاها به -

شگاهيآزما  
 يدروکربورهايسنجش مقدار مشتقات و ه-
مورد انتخاب شرکت آبفار يدر روستاها ينفت  

ساخت نمونه و 
 ارائه راه حل

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

اندازه گيري پارامترهاي خاص و 
جزئي در آب )يون هاي 

 ،ت و بروماتيکلر ،پرکلرات
(توکسافن  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ن يا عدم حضور ايبا دانستن حضور 
 يو مقدار آن، از صدمات جان يون ها

 ياديمردم تا حد ز يو خطر سالمت
شود که به جز صرفه  يم يريشگيپ

مصرف  ي، با بهبود سالمتيماد

سه با يدر آب روستاها و مقا يون هان مقدار ييتع
يجهان ياسهايمق  

که  يوني يتوگرافاستفاده از روش مدرن کروما
را  يريتواند اندازه گ يبه سرعت و سهولت م

 انجام بدهد. 

 



              11                                                                                                                                                                                            و شرکت هاي زيرمجموعهمهندسي آب و فاضالب کشور شرکت 

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ح، مقرون به صرفه يق، صحيافتن روش دقي کنندگان سروکار دارد.
 يع و تا حد ممکن پرتابل براي، سرياقتصاد

ونيز يار ناچير بسيسنجش مقاد  

11 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

استفاده از مواد استخراج کننده 
ه نانو يبر پا يبات آليترک
ر يسنجش مقاد يبرا يتکنولوژ
در آب با استفاده  يز مواد آليناچ

يگاز ياز کروماتوگراف  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

ن در رايا يگاه هشتميبا توجه به جا
بتوان  يستي، بايجهان ينانو يفناور

از نانو  يک جنبه کاربرديبه عنوان 
از آب  ي، استخراج مواد آليتکنولوژ

 يستين روش بايرا انجام داد. ا
باشد تا  يگاز يسازگار با کروماتوگراف

را به سرعت  يبات آليبتواند ترک
د.ينما يرياندازه گ  

 يآل باتين ترکياستخراج نو ياستفاده از روشها
ينانو تکنولوژ يبر مبنا  

 يو سمّ يآل ياز حاللها يعار يافتن روشهاي
موجود در آب ي)روش سبز( استخراج مواد آل  
کمتر نمونه ياستفاده از حجمها  

 يت و دقت باالتر آماده سازيسرعت، حساس
 نمونه

 ارائه راه حل

11 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ن فنلها در آب با استفادهييتع
کرو( استخراج فاز جامد و ياز)م

عيما يکروماتوگراف  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

 يدتريافتن روش جدي يق برايتحق
ز يار ناچير بسيسنجش مقاد يبرا

از حالل  يفنلها در آب با روش عار
ده شده که بتواند يا حالل کاهي
 يگاز ين روش کروماتوگرافيگزيجا

شود يفعل  

 يبرا يديافتن روش جدي يق برايتحق
 يبات فنليترک يريظ و اندازه گياستخراج، تغل

 يدر آب که بتواند با روش معمول )کروماتوگراف
ت، دقت، حد يسرعت، حساس( از لحاظ يگاز
مت رقابت نموده، مصرف حالل يص و قيتشخ

قل برساند.ارا به حد يآل  

 ارائه راه حل

12 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ياز پارامترها يحذف برخ
له يآب بوس ييايميو ش يکيزيف
ق دو روش الکترو فنتون و يتلف

توسط نانو ذرات  يستيفتوکاتال
 آهن

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ق استفاده نانو ذرات آهن ين تحقيدر ا
ق دو روش الکترو فنتون يصفر و تلف
نده ها در يحذف آال يکيتيو فتوکاتال

شود. استفاده  يق ميک راکتور تحقي
 يطهايمشابه مح يط آبياز مح
ن روش يا ياياز جمله مزا يعيطب

 ين پژوهش بهبود برخياست. در ا
آب مانند بو، طعم  يکيزيخواص ف

ن حذف کامل يرنگ و... و همچن
 يياايميش ينده هاياز آال يبرخ

شود . يم يبررس  

قيلوت تحقيو ساخت پا يطراح  
از رنگها از فاضالب  يزان حذف برخيم يبررس
ق.يله روش مورد استفاده در تحقيبوس  
 ييايميش يندههايزان حذف آاليم يبررس
قيله روش مورد استفاده در تحقيبوس  

بازده راکتور مورد نظر يبررس  

 ارائه راه حل
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 فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضالب -3-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

باالدستي در وزارت نيرو اسناد 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
خراسان 
يرضو  

حذف  يبرا يروش عمل ارائه
در مناطق  يترات از منابع آبين

ييروستا  

ت و يري، مديآب و پساب/بررس
نده ها در آبيآال ينيگزيجا  

ستم ها و يو ساخت س يطراح يپروژه ها
ن بار در کشور )مشابه ياول يدستگاهها برا

( که با هدف کسب يو نمونه ساز يساز
ل ي، ساخت و تکميطراح يهرگونه دانش فن

شوند. يستم ها انجام ميزات و سيجهت  

ش از حد يترات بيبا ن يوجود منابع آب
ترات يزان نياستاندارد و لزوم کاهش م

ن منابعيا  

ع يسر يرود روش يشده انتظار م ارائهدر روش 
کاهش  يو مقرون به صرفه با حداقل پساب برا

شود. يمعرف يترات منابع آبيزان نيم  

 يساز يبوم
و  يفناور

ساخت نمونه 
 محصول

2 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

له يحذف رنگ از فاضالب بوس
ستيد و نانو فتوکاتالينور خورش  

Cuo-Zro2-Al2O3-TiO2. 

خصصي آب ، ون تيسيکم
 کشاورزي و منابع طبيعي

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ت ين پژوهش کاربرد نانو کمپوزيدر ا
از چهار  يد که بروش همرسوبيجد
، ه شده استيمرسوم ته يمه هادين

 يدر حذف رنگها مورد استفاده قرار م
مورد  يزان انرژيکاهش م يرد. برايگ

د يم خورشياستفاده از نور مستق
شود. ياستفاده م  

ت مورد استفاده ،حذف يجاذب نانو کمپوزسنتز -
ط يافتن شراين متد،يبا ا يانتخاب يرنگزاها
ل دما، غلظت، ينة حذف رنگزا )از قبيبه

ت يت  نانو کمپوزين ظرفييپ.هاش...( ، تع
 يابين امکان بازييسنتز شده در حذف رنگزا ، تع

ت سنتز شده پس از اشباع شدن  ، ينانو کمپوز
انجام طرح يز براايومورد ن ين انرژييتع  

 ارائه راه حل

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

منابع ک ها از يوتيب يحذف آنت
فاضالب آنها از مانده يباقآب و 
ت يت بنتونيله نانو کمپوزيبوس

شده يسيمغناط  

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يارزش دستگاه متولره يکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ن پژوهش کاربرد نانو ي. در ا
 يد که بروش همرسوبيت جديکمپوز
ه شده يمرسوم ته يمه هادياز چهار ن

رد.يگ ياست مورد استفاده قرار م  
 يعيک ماده طبياز  در منابع آب 
ت که عموما در يمانند بنتون
رود و  يه بکار ميتصف ياستخرها
ر سطح آن توسط نانو ذرات ييتغ
 يس آهن جهت حذف آنتيمغناط
رود. يمختلف بکار م يکهايوتيب  

ت مورد استفادهيسنتز نانو کمپوز-  
ن متديبا ا يک انتخابيوتيب ينتآحذف   

ل يک )از قبيوتيب ينة حذف آنتيط بهيافتن شراي
 دما، غلظت، پ.هاش...(

 

 ارائه راه حل

4 
روستايي 
 استان
 کرمان

طراحي و ساخت آب شيرين کن 
  نسل نوين خورشيدي

حوزه آب و پساب: شناسايي 
روش هاي نوين مديريت و بهره 
برداري بهينه منابع آب و سامانه 
 هاي آب و فاضالب

آيين نامه 5-1-4بند   
افت کيفيت آب منابع زيرزميني در 
 سال هاي گذشته در استان

تکنولوژي هاي شيرين سازي بررسي انواع -
 آب با استفاده از انرژي خورشيدي

انجام مطالعات طراحي براي ساخت آب -
 شيرين کن خورشيدي

ساخت آب شيرين کن خورشيدي-  
تست،راه اندازي و بهره برداري از آب شيرين -

 کن خورشيدي

ساخت نمونه 
 محصول

5 
روستايي 
 استان

و  يکروبيحذف همزمان عوامل م
)آهن و  ييايميش يندهايآال

 ينيگزيت وجايري،مد يبررس
نده ها درمنابع آبيآال  

، ين بار با انجام مطالعات موردياول يبرا
از مشکالت صنعت آب و برق را  يمشکل

طرح ينوآور  
بوده که قدرت شرفته يند پيک فرايند ين فرايا
دارد. لذا، با استفاده از  ييار بااليون بسيداسياکس

 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

باالدستي در وزارت نيرو اسناد 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

اک( آب يو آمون يمنگنز، مواد آل النيگ

شرفتهيند پيبا استفاده از فرا UV  
 مرکب

کند يحل م چگونه ماده ياز به افزودن هيند بدون نين فرايا 
، اسپور يکروبيبه آب، هم عوامل م ييايميش

شوند و هم  يروسها نابود ميها و و يباکتر
 ياک به عالوه مواد آليآهن و منگنز و آمون

ر کوتاه ايموجود در آب در زمان بس ياحتمال
گردند يحذف م  

6 
روستايي 
 استان
 النيگ

جذب  ستميعملکرد س يبررس
در  يعيطب تيتوسط زئول وميآمون
 يمبان نيتدو و لوتيپا اسيمق
آن در منابع آب استان  يطراح

النيگ  

 ينيگزيت وجايري،مد يبررس
نده ها درمنابع آبيآال  

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد يبردار مشخص م  

بودن طرح يکاربرد  
ستم جذب يعملکرد س يلوت و بررسيساخت پا
 يسات آبرسانيدر تأس ياس کاربرديدر مق

النيگ ييروستا  

 يساز يبوم
 ي/ تهيهفناور

 دستورالعمل

7 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

ن در جهت ينو يهايفناور يبررس
منابع  خاص از يحذف پارمترها
 يدر روستاها يدنياب آشام

 سطح استان

 

به  يينکه آب و فاضالب روستايبا توجه به ا
ت مناسب و يفين آب با کيدنبال تأم
باشد لذا طرح مذکور باعث باال  ياستاندارد م

 يم يش در منابع آبيو پا يفيبردن سطوح ک
 گردد.

ت آب شربيفيباال بردن ک  

 يروستاها با توجه به پراکندگ ين آب برايتأم
نکه منابع يدر سطح شهرستانها و با توجه به ا

ش و اندازه يباشد لذا پا يم ينيرزمين آب زيتأم
ت باال يآب از اهم يفيک يپارامترها يزريگ

برخوردار است و استفاده از  يوحساس
 يفيمدرن باعث ارتقاء سطح ک يهايتکنولوژ

گردد.يخدمات در حوزه سالمت آب م  

 ارائه راه حل

8 
روستايي 
 استان
 خوزستان

ه يروش تصف يامکان سنج

در جا در مناطق فاضالب 

 روستايي خوزستان 

ش يهما ياختصاص يشاخصها

رويران ارشد وزارت نيمد  

فاضالب با  يامکان دفع بهداشت يبررس

نه ين هزيکمتر  
يبهره بردار ينه هايکاهش هز  

ه فاضالب در جا يا روش تصفينکه آيا يبررس

ر استيخوزستان امکان پذ ييدر مناطق روستا  
  

3 
روستايي 
 استان
 بوشهر

ر متمرکز ب ه  يه غيتصف استفاده از
ش   رفته يون پيداس   يروش اکس

ت يفيبا ک يپساب ديتول و ييايميش
ر شرب يمصارف غ يمناسب برا  

کارامد  يروشها اييشناس
 يارف  براعنامت يآبها استفاده از

 مصارف مختلف
شوديخدمات م يفيوک يباعث ارتقا کم  

ن آب يت ام  ين ب را يمش ترک  يتقاضا
س  بز ب  ه عل  ت  يور وفض  اي  دام وط

 يکمبود منابع آب درمح ل روس تاها  
 استان

ن يدرت ام  يت  بهداشتيفياستفاده از پسا ب با ک
ير شرب انسانيغ يآب مورد تقاضا  

 يس  از يب  وم
ا ي ي   فن   اور
لوتيپا ياجرا  
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 فناوري هاي نوين گندزدايي آب -3-4

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

اثرات گاز کلر  يابيو ارز يبررس
سات و ارائه يتأس يبر خوردگ
نه جهت يبه يراهکارها
از آن يريجلوگ  

 
گاز کلر و  يباتوجه به مخاطرات کپسولها

آب ييت امر گندزدايحساس  

 يوجود تعداد  قابل توجه کپسولها
شرکت يکلر در محل پروزه ها  

از گاز  يسات ناشيتأس يکاهش اثرات خوردگ
عملکرد و کاهش  ينه سازيکلر در جهت به
شرکت ينه هايهز  

 ارائه راه حل

2 

روستايي 
 استان
ه يلويکهگ
 مدحرايو بو

در ت يآنول يماده گندزدا يبررس
ا و يارديژ يستهايحذف ک

وم از آب شرب يديپتوسپوريکر  
ت(يلوياس پايدر مق)  

،  يکشاورز يون تخصصيسيکم
ط ي/ محيعيآب و منابع طب

و  يبهساز يست / روش هايز
نده هوا ، آب و ياصالح منابع آال

 يخاک کشور و ارائه راهکارها
 يمهار و کاهش آلودگ يريشگيپ

از آن يناش  

که در  يو توسعه ا يکاربرد يطرح پژوهش
آب  يفيره ارزش شرکت باعث ارتقاء کيزنج

شود. يم  

سالم و استفاده  يدنين آب آشاميتام
ن ، کارآمد و ينو يک هاياز تکن

 يک ضرورت ميمقرون به صرفه 
ه آب با مواد ين تصفيباشد. بنابرا
مهم و  ياز روش ها يکيگندزدا 
 يدنيداشتن آب آشام يبرا ياساس

باشد. يسالم م  

تعيين ميزان اثرگذاري ماده آنوليت در از بين 
بردن ارگانيسم هاي مقاوم همچون 

در آب شرب کريپتوسپوريديوم  و ژيارديا  
لوتيپا ياجرا  

 

 استحصال انرژي -3-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 زدياستان 

طرح تهيه پايلوت سيستم بيوگاز 
پسماند روستايي از فاضالب و  

کميسيون تخصصي، کشاورزي، 
منابع طبيعي/ آب و پساب/ آب و 
هاي (/ بررسي شيوه45)رديف 

ارتقاء و بازسازي تصفيه خانه 
هاي آب و فاضالب با تکيه بر 

 دانش بومي

طرح هاي پژوهشي کاربردي و توسعه اي 
که در زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث 
ارتقاي کيفي و کمي محصوالت، خدمات و 
ره فرايندها مي شود و داراي متقاضي و به
 بردار مشخص مي باشد.

قابليت انجام طرح، باصرفه بودن و 
 اثر بخشي طرح، کاربردي بودن طرح

جمع آوري فاضالب و استفاده از آن جهت 
استحصال گاز از فاضالب روستايي جهت 

هاي روستايي، حفظ محيط تأمين گاز خانه
هاي زيست محيطيزيست و آلودگي  

بومي سازي 
 فناوري

2 
روستايي 
 زدي استان

آوري هاي بهينه جمعراه
فاضالب و استفاده از پساب در 
 مناطق خشک و کويري

کميسيون تخصصي، کشاورزي، 
آب و منابع طبيعي/ آب و پساب/ 

هاي (/ بررسي شيوه45)رديف 
ارتقاء و بازسازي تصفيه خانه 
هاي آب و فاضالب با تکيه بر 

 دانش بومي

طرح هاي پژوهشي کاربردي و توسعه اي 
زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث  که در

ارتقاي کيفي و کمي محصوالت، خدمات و 
فرايندها مي شود و داراي متقاضي و بهره 

 بردار مشخص مي باشد.

اهميت و مناسبت، کاربردي بودن 
 طرح

 

هاي مناسب جهت استفاده از حلارائه راه
فاضالب روستاهاي استان با توجه به نوع اقليم 

 کويري
حلارائه راه   
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 پساب و لجن و استفاده از آنها -3-6

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05انتظار )حداکثر در اهداف مورد  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

ن ينو يستم هايس يبررس
 يل  پساب خروجيتقل يروشها
و ارائه  ين کن هاريآب ش
 ي)اجرا يکاربرد يراهکارها
لوت(.يپا  

 
 يکه متضمن کار در مرزها ييپروژه ها

باشد. يم يدانش و فناور  
يش راندمان و بهره وريافزا  

ن کن مجتمع يريآب ش استفاده ازدفع پساب
 کشار.

اجراي 
 پايلوت

 

 بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها -3-7

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه داليل 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 تهران

و  نين  و ياس  تفاده از روش ه  ا
 اقتص   ادي و زيس   ت محيط   ي

ه فاضالب در روستاهايتصف  
آيين نامه 1-1-4بند   استفاده مجدد از پسابشناخت و    

ست يت منابع آب و کاهش خطرات زيفيارتقاء ک
يطيمح  

 /ارائه راه ح ل  
س        اخت 
 محصول 

2 
روستايي 
 استان
 گلستان

احداث  يت بندياولو و يابيارز
ه يکوچک تصف يستم هايس

ک از يفاضالب در هر 
استان گلستان يشهرستانها  

  

عالوه بر مسئله عدم پوشش و کنترل 
 ييدر مناطق روستادفع فاضالب 
آگاهي از وضعيت استان گلستان، 

دفع در  يو امکان سنجموجود 
-يژگيط و ويشرا ها با توجه به روستا
-تيو  محدود يطيو  مح يمياقل يها
هر منطقه، مشکل بزرگ تر از  يها
گردد. لذا شناخت کامل  يم يآن تلق
اتخاذ  يمطروحه برا يت هاياز وضع
 نقش مهمي در ييمات اجرايتصم

انتخاب و اولويت بندي آن دارد، از 
اينرو بررسي وضعيت موجود دفع 
فاضالب در روستاهاي کشور نيز 
-يکي از اهداف اين طرح محسوب مي

، يطي، محيميت اقليشناخت کامل از وضع
استان  يروستاها يت هايها و ظرفتيمحدود

ه يستم تصفيرش سيگلستان در خصوص پذ
 فاضالب.

 يها يژگيتناسب با وم يستم هايس يبررس
.ين الملليفوق الذکر در سطح ب  

با  يو مهندس يارها و ضوابط قانونين معييتع
 يان مدت در اجرايافق م ينيش بيتوجه به پ

ه فاضالب.يتصف يطرح ها  
ه يتصف يستم هايس يامکان اجرا يت بندياولو

 14ن )يانگيم يم هايک از اقليفاضالب در هر 
م( در استان گلستان.ياقل  
 يهاستميس ياجرا يزمان يت بنديترتب و اولو
 يهاک از شهرستانيه فاضالب در هر يتصف

 يساز يبوم
يفناور  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه داليل 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ت سه گانه ياستان گلستان با توجه به اهم .شود
رگشت يو  ي، بهداشت عموميطيست محي)ز

(ياهيسرما  

 

 محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب -4

 ارتقاء و بهينه سازي در شبکه توزيع آب -4-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
نهايي محصول 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 بوشهر

ل يعوام ل تش ک   عل ل و  يبررس
 و يآب رسان يرسوبات درلوله ها

رفع آن ب ا توج ه ب ه     يراهکارها
 ط آب ويش را  ع آب ويط توزيشرا

منطقه ييهوا  

ت يريمد يوه هايش  يبررس
مصرف وکاهش هد ررفت 
 دربخش شرب

حل مشکل يبرا يمطالعه مورد  

آب  يلول  ه ه  ا يگرفتگ   يفراوان    
 يهايم  وارد متعددشکس  تگ  يرس  ان
ن يازآن واعتراض  ات مش  ترک  يناش  

ع آبينسبت به توز  

شبکه  ير ونوسازينه تعميبه حداقل رساندن هز
آب وکاهش هدررفت آب يها  

 ارائه راه حل

2 
روستايي 
 استان
 خوزستان

خطوط  ينه سازيو به ينوساز

با  يآبرسان يانتقال و شبکه ها

ارهيچند مع يريم گيکرد تصميرو  

نه يد و بهيجد ينمرکز بر روشها   نه هايکاهش هز   

و  يآبرسان يشبکه ها يو بهساز ينوساز

خطوط انتقال و شبکه با  ينه سازيبه يبررس

ارهيچند مع يريم گيتصم کرديرو  
4 

3 
روستايي 
 استان
 زنجان

ساخت دستگاه کشف انشعابات 

 يپل يلوله ها يرو بر رمجازيغ

زهيلن وگالوانيات  

ت يريم ومدياثرات اقل يبررس

يوخشکسال يخشک  

د يتول يبرا يواردات ينمونه ها يبازمهندس

 در داخل کشور.

کاهش سهم عمده تلفات آب در 

 شبکه وخطوط انتقال آب .

ر يکشف انشعابات غ ينه هايکاهش هز

 مجازوبه حداقل رساندن آن.

خت نمونه سا

 محصول

4 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

ش يآرا يو اقتصاد يسه فنيمقا
 يم حلقويو ن يحلقو، يشاخه ا
ن يع آب و ارائه بهتريشبکه توز

 مدل هيدروليکي

 
آب ،  يون تخصصيسيکم

يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

واترکد و  يارهااستفاده از نرم افز
 يشبکه ها يمز و ... در طراحيواترج
ار معمول يدر حال حاضر بس يآبرسان

دارد  ين طرح سعيگشته است اما ا
جهت  يو فن يسه اقتصاديک مقاي

ش يبا استفاده از نوع آرا يانجام طراح
( يا حلقوي يلوله ها )بصورت شاخه ا
ن راه جهت ينه تريانجام دهد که به

شنهاد گردد.يشبکه ها پ يطراح  

چه  يش لوله ها بصورت حلقوي. استفاده از آرا1
 تاثيري در کاهش هزينه هاي سيستم دارد .

 يش لوله ها بصورت شاخه اي. استفاده از آرا2
 چه تاثيري در کاهش هزينه هاي سيستم دارد .

يو شاخه ا يش حلقويق آراي. تلف3  

/ ارائه راه حل
 تهيه نرم افزار 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
نهايي محصول 

 تحقيق

5 
روستايي 
 استان
 سمنان

و  ت مصرفيريمد يبررس
ت فشار هوشمند در شبکه يريمد
 يتمنديع و اثرات آن بر رضايتوز

 ن و کاهش اتفاقاتيمشترک
روستا دهمال( ي)مطالعه مورد  

__ 
 ين بار در سطح شرکت هايکه اول يپروژه ا

ت مصرف آبيريرود. مد يآبفا بکار م  
 يتمنديرضا -ت مصرفيريمد

نه هايکاهش هز -نيمشترک  

ت مصرف در يرياعمال مد يق بر رويتحق
زات ساده به يدهمال با نصب تجه يروستا

صورت هوشمند تا از بروز اتفاقات مکرر در 
 يريآب جلوگ يا قطعيل کمبود يشبکه به دل
ن يمشترک يتمنديرضا يابيت ارزيشود و در نها

رد.يگ يانجام م  

 ارائه راه حل

6 
روستايي 
 استان
 کرمان

آبرساني باالنس حساسيت شبکه 

روستاي وامق آباد به عوامل هدر 

 رفت آب

حوزه آب و پساب: توسعه و 

بومي سازي روش هاي نوين 

پايش و اصالح شبکه هاي 

توزيع آب و جمع آوري فاضالب 

 کشور

آيين نامه 3-1-4بند   

با توجه به پرت باالي آب از طريق 

شبکه توزيع به جهت کمينه نمودن 

 پرت آب اجراي اين طرح به صورت

 پايلوت مدنظر قرار گرفته است.

نه يکم يبرا يمؤثر و علم يارائه راهکارها -
از اتالفات شبکه يريا جلوگيکردن   
ن و يانشعابات مشترک ياستاندارد ساز -
 يجمع آور يراهکارها يو بررس ييشناسا

ر مجاز موجود در شبکهيانشعابات غ  
از  يريجلوگ يمناسب برا ييه الگويته -

ر مناطقيسا يم آن برايهدررفت آب و  تعم  

 اجراي پايلوت

7 

روستايي 
 استان
کهگيلويه 
                  مدو بويراح

 يعوامل موثر بر خوردگ ييشناسا
سات و خطوط لوله يتأس
 يمشروب از چاهها يروستاها
دشت آب دالون امام زاده  يآهک

 يکاربرد يجعفر و ارائه راهکارها
يحذف عوامل خوردگ  

،  يکشاورز يون تخصصيسيکم
/ آب و پساب يعيآب و منابع طب
ت يريمد يوه هايش ي/ بررس

مصرف و کاهش هدررفت آب 
، شرب  يکشاورز يدر بخش ها

 و صنعت

که در  يو توسعه ا يکاربرد يطرح پژوهش
آب  يفيره ارزش شرکت باعث ارتقاء کيزنج

شود يم  

انتقال آب  يدر لوله ها يخوردگ
 يجه هدررويو در نت يدگيباعث ترک
ن عوامل ييشود. لذا تع يآب م
 يعمل يو ارائه راهکارها يخوردگ
نه ها و يتواند باعث کاهش هز يم

جاد شده گردد.يحل مشکالت ا  

در خطوط انتقال  يجاد خوردگين عوامل اييتع-
 آب

جهت کاهش  يو عمل يياجرا يارائه راهکارها-
نه هايهز  

 /ه حلارائه را
 اجراي پايلوت

 

 

 هيدروليک شبکه -4-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05انتظار )حداکثر در اهداف مورد  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

ت يوضع يب شناسيآس
ان آب در خطوط يجر يکيدروليه

انتقال و شبکه مجتمع هاي 
آبرساني روستايي استان سيستان 

و ارائه راهکارهاي  و بلوچستان
 اجرائي

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 ياريآب يو حت يبحث آب و آبرسان
، مباحث يکشاورز ينهايمزارع و زم

د ياست که با يار مهم و ضروريبس
مبذول گردد. يژه ايبه آن توجه و  
حال حاضر در حدود  يقاتيطرح تحق

 يو مهندس يبرطرف نمودن موانع فن

 ييد آب در مناطق روستايبا توجه به کمبود شد
م استان ياستان و گرم و خشک بودن اقل

 ين مشکالت را در شبکه هايا يضرورت بررس
ن طرح با ياد. ينما يپررنگ تر م يآبرسان
ش يدارد مشکالت پ ين عوامل سعيا يبررس
شبکه ها را  يو نگهدار يبهره بردار يرو

 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05انتظار )حداکثر در اهداف مورد  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ع يجهت توز يآبرسان يدر شبکه ها
 يعادالنه آب در سطح روستاها م

 باشد.

ش راندمان شبکه يدر افزا يکاهش داده و سع
ان دارد.يت روستائيها و رضا  

 

 

 نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات -4-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

وزارت نيرو اسناد باالدستي در 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 خوزستان

استقرار  يامکان سنج يبررس 

ستم يس TPM در شرکت آبفار  
خوزستان ييروستا  

  
نه در نگه يد و بهيجد ينمرکز بر روشها
راتيو تعم يدار  

و  ينگهدار ينه هايکاهش هز
راتيتعم  

توقف دستگاه  اتالف ناشي از  وکاهش يبررس- 
      ،اتالف مربوط به عدم تنظيم دستگاه ها ، ها

،تي و دائمياتالف ناشي از توقف موق              
   ،اتالف ناشي از کم بودن سرعت توليد

     اتالف ناشي از دوباره کاري ها  

  

2 
روستايي 
 استان
 سمنان

لوله  يطول يدگيعلل ترک يبررس
 يابيلن و ارزيات يپل يها
 يمطالعه موردي )کيمتالوژ

دولت آباد( يروستا  

___ 
 ين بار در سطح شرکت هايکه اول يپروژه ا

رود. يآبفا بکار م  
رفع مشکالت  -بودن يکاربرد
ميارائه راه حل قابل تعم -مبتالبه  

دولت آباد با مشکالت  يروستا يمطالعه مورد
لوله  يکيمتالوژ يابيع و ارزيده در شبکه توزيعد

آنها يدگيل ترکيدال ييها و شناسا  
 ارائه راه حل

3 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

 يت و امکان سنجين ماهييتع
جاد شده در لوله يحذف رسوبات ا

مناطق  يانتقال آب در برخ يها
 بلوچستان

 
آب ،  يون تخصصيسيکم

يعيو منابع طب يکشاورز  
 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 يا گرفتگيانسداد خطوط اتقال آب 
ش يا موجب افزاآنه يو کل يجزئ

 ين از دبيفشار بر پمپها شده و همچن
کاهد که سبب خسارت به  يآب م
 يانتقال آب و پمپاژ م يستمهايس

گردد. حذف عوامل راسب شونده 
 يش از ورود آنها به لوله ها، ميپ

د. ينما يريشگيتواند از آن مشکل پ
ن عوامل، جنس و يحذف ا يبرا
گردد. يشناسائ يستيت آنها بايفيک  

 يت رسوبها و عواملين ماهييو تع يالف( شناسائ
 يد رسوبات در لوله هايکه در آب سبب تول

شوند. يانتقال آب م  
ش ين عوامل از آب پيحذف ا يب( امکان سنج

انتقال آب يستمهاياز ورود به س  

 

 ارائه راه حل

4 
روستايي 
استان 

 و حوادث تعداد يابيارز و يبررس
 يراهکارها ارائه و اتفاقات

يپژوهش ت مصرفيريمد  تحقق اهداف ياز شرکت درراستاين   ارائه راهکارها  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

وزارت نيرو اسناد باالدستي در 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 آب يها شبکه در آن کاهش فارس
 راهکار نيبهتر انتخاب و شرب
 ييروستا يآبرسان مجتمع در

 )پايلوت اجرايي(

 لزوم رفع مشکالت

5 
روستايي 
 استان
 فارس

 در نوين روشهاي وکاربرد بررسي
)جهت  سازندي آبهاي شناسائي

انجام پروژه با طرح کالن وزارت 
و  يليفس يها نيرو با عنوان آب

 ژرف هماهنگي صورت گيرد(

 ارائه راهکار   بهينه سازي کاربردي پژوهشي

6 
روستايي 
استان 
 فارس

 اءياح يراهکارها يبررس
 دروژنيه ديسولف يدارا يچاهها
 نهيگز وارائه استان يها پروژه در

از ين و( ياجرائ لوتيپا)برتر
تحقق اهداف  يشرکت درراستا

 در راهکار نيا نمودن ياتيعمل
3و2و1 يها پروژه  

يپژوهش  
 

تيفيک يارتقا تيفيش کينه ها افزايکاهش هز   ارائه راهکار  

7 
روستايي 
 استان
 النيگ

در مقاوم  يمرياستفاده از بتن پل
 ير مخازن بتنيو تعم يساز

دهيب ديفرسوده و آس  

ر ي،تعم يات سازه ايانجام عمل
شرفته وبه روز يپ يونگهدار
ارزش يبر مهندس يمبتن  

ستم ها و يو ساخت س يطراح يپروژه ها
ن بار در کشور )مشابه ياول يدستگاهها برا

( که با هدف کسب يو نمونه ساز يساز
ل ي، ساخت و تکميطراح يهرگونه دانش فن

شوند يستم ها انجام ميزات و سيتجه  

طرح يبا صرفه بودن واثربخش  

ر يدر تعم يمريعملکرد استفاده از بتن پل يبررس
ز ارائه راهکار يو ن يمخازن بتن يو مقاوم ساز

 يها و خراب يرفع شکستگ ين برايد و نويجد
به گونه  يوسته در مخازن بتنيبه وقوع پ يها
از به از مدار خارج کردن آنها نباشد.يکه ن يا  

 يمقاوم ساز
ساتيتأس  

8 
روستايي 
 استان
 النيگ

 يحوضچه ها يطراح مطالعه و
 يزوله کردن تماميا يناتراوا برا

 منصوبات داخل آن

ر ي،تعم يات سازه ايانجام عمل
شرفته وبه روز يپ يونگهدار
ارزش يبر مهندس يمبتن  

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد يبردار مشخص م  

طرح يبا صرفه بودن واثربخش  

مان در يفاقد س يعملکرد بتن پوزوالن يبررس
ط يژه در محيناتروا و به و يد قطعات بتنيتول
د و ساخت يژه توليخورنده و بطور و يها

ر آالتيش يحوضچه ها  
 

 ارائه راه حل

 

 

 

 

 



 99                                              4931 سالرو در يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 پمپ و مخازن -4-4

 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

 يياجرا يراهکارها يبررس
ض پمپ يتعو ينه هايکاهش هز
زات يش راندمان تجهيو افزا

آب شرب يچاهها  

 
آب ،  يون تخصصيسيکم

يعيو منابع طب يکشاورز  
 
 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

عوامل خطر ساز  ييدر صورت شناسا
مناسب  ييو مشکل ساز عدم کارا
نه از پمپ ها با يپمپ و استفاده به

توان انتظار  يط دلخواه ، ميشرا
را در  يکمتر ينه هايداشت که هز

ستم يشبکه به س ينگهدار يراستا
ق ين تحقين طور ايل نمود . هميتحم
ش راندمان پمپ يدارد با افزا يسع
ر کاهش برداشت آب نامناسب د يسع

از ) خشک شدن چاهها (  چاهها 
  .ديجاد نمايا

 
مناسب  ييعوامل مشکل ، عدم کارا ييشناسا-

زات يپمپ و تجه يش بازدهيپمپ ، افزا
 مربوطه 

يش راندمان پمپافزا -  

 ارائه راه حل

2 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

آسيب شناسي مخازن بتني آب 

مناسب شرب و ارائه راهکارهاي 

 در خصوص مقام سازي

 
اهميت مخازن بتني در پروژه هاي آبرساني 

 و لزوم اجراي بهينه آنها

تعداد قابل توجه مخازن در سطح 

پروژه هاي استان و وضعيت گوناگون 

جغرافيايي و زمين شناسي و 

 توپوگرافي استان

ارائه راهکارهاي مناسب جهت اجراي بهينه 

کاهش مخازن در مناطق مختلف استان و 

ر آنها با توجه به ب اثرات ناشي از آب،خاک و ...

 وضعيت بومي استان

 ارائه راه حل

 

 كنتور، شيرآالت، لوله، اتصاالت و منهول -4-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

و س اخت   يطراح   يس از  يبوم
کنتور يشگاهيدستگاه تست آزما  

، يکشاورز يون:تخصصيسيکم
/محور : آب  يعيآب و منابع طب
ت : توسعه و يو پساب / اولو

ن ينو يروش ها يساز يبوم
 يش و اصالح شبکه هايپا
فاضالب  يع آب و جمع آوريتوز

 کشور 

ن بار در کشور ياول يو ساخت برا يطراح
( که با هدف يو نمونه ساز ي)مشابه ساز

، ساخت و يطراح يکسب هرگونه دانش فن
 يستم ها انجام ميزات و سيل تجهيتکم

 شوند.

دستگاه تست کنت ور ب ا    يساز يبوم
م ت تم ام   يو ک اهش ق  يرانيدانش ا
و  يد داخل  ي  ن محصول با توليشده ا
ش خ  دمات مطل  وب ت  ر ب  ه   ياف  زا

تست کنتور ين در راستايمشترک  

و ساخت دستگاه تست کنتور و کاهش  يطراح
د انب وه و اس تفاده از   يمت تمام شده آن و توليق

و  يآب و فاضالب شهر يگر شرکتهايآن در د
ييروستا  

س   اخت نمون   ه 
 يمحصول، ب وم 

يفناور يساز  

س   اخت نمون   ه با  يهوشمند  خانگ يو ساخت کنتورها يطراحهوش مند و   يبودن کنتوره ا  يوارداتن بار در کشور ياول يو ساخت برا يطراح، يکشاورز يون:تخصصيسيکمهوش   مند  يس   اخت کنتوره   اروستايي  2
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

استان 
چهار 
محال 
 بختياري

يبوم يها يبا فناور يخانگ / محور: آب  يعيآب و منابع طب 
شوه  يت: برسيو پساب / اولو

ت مصرف و کاهش يريمد يها
 يدر بخش هاهدر رفت آب 

و صنعت يشرب، کشاورز  

( که با هدف يو نمونه ساز ي)مشابه ساز
، ساخت و يطراح يکسب هرگونه دانش فن

 يستم ها انجام ميزات و سيل تجهيتکم
 شوند.

 يساز ين قطعات آن ، بوميعدم تام
زون ش  رکت ب  ه از روز اف  ي  دان ش، ن 
آب  يري  ان  دازه گ يب  را ييکنتوره  ا

يمصرف  

ن ي  در ا يو باال رفتن دان ش ب وم   يرانيدانش ا
نهيزم  

 يمحصول، ب وم 
يفناور يساز  

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 يعوامل موثر در فرسودگ يبررس
و  لنيات يپل يزودرس لوله ها
به  يمناسب برا يارائه راهکارها

رانداختن عوامل فوق در يتأخ
سطح شبکه هاي آبرساني 

 روستايي

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 
 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

و  يطيمحست يبا توجه به عوامل ز
 يمنطقه نسبت به فرسودگ يمياقل
آن دقت  يين لوله ها و کاهش کارايا
ن از يمبذول دارند. بنابرا يشتريب
نموده عوامل  ين طرح سعيق ايطر

لوله ها را  يموثر در فرسودگ
ط و يدر کاهش شرا يو سع ييشناسا

نه يعوامل نامناسب جهت استفاده به
ن لوله ها انجام شود.ياز ا  

در انتخاب  يميو اقل يطيتاثير عوامل مح -
 نوع لوله ها

ه ساخت لوله ها را يتوان مواد اول يچگونه م -
 ينمود تا در کاهش فرسودگ يطراح يطور

 موثر باشد
لوله ها باعث  يطي در نگهداريچه شرا -

گردد يم يش فرسودگيافزا  
چه تاثيري در فرسودگي لوله  يعوامل انسان -

 دارد .

لارائه راه ح  

4 
 کرمان
روستايي 
 استان

 pvcبررسي وضعيت لوله هاي 
upvcو  اجرا شده در پروژه  
هاي آبرساني آبفار کرمان و تهيه 
دستورالعمل هاي مورد 

نياز)مطالعه موردي پروژه هاي 
 فهرج، ريگان، کهنوج و کرمان(

حوزه ماشين آالت، تجهيزات و 
صنايع کشاورزي، آب و منابع 

طراحي و طبيعي: بومي سازي و 
تطبيق ماشين ها و تجهيزات 
کشاورزي آب و فاضالب، منابع 
طبيعي، و محيط زيست از طريق 
بهبود کيفيت، طراحي، ساخت و 

 مهندسي معکوس

آيين نامه 1-1-4بند   

پس از حذف لوله هاي آزبست براي 
اجراي شبکه هاي آبرساني بهترين 
pvcگزينه موجود لوله هاي  و  

upvc در استان  بودند که متاسفانه 
کرمان خوب جواب ندادند لذا به 
جهت يافتن دليل عدم کارکرد آن ها 

 اين طرح تعريف گرديد.

بهبود سازند ها مواد اوليه و شرايط عملياتي -
اساخت لوله ه  

انجام آزمايش بروي لوله هاي ساخت داخل  -
 از لحاظ مواد مصرفي در ساخت آنها

خواص و بررسي تاثير تابش آفتاب بر تغيير  -
کيفيت لوله ها و واشرهاي آب بندي با انجام 

 آزمايش
 ارزيابي لوله ها از نظر بهداشتي

ارائه راه حل 

مشکل/ تهيه 

 دستورالعمل

5 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

بررسي و ارائه روشهاي مناسب 
لوله گذاري خطوط انتقال و 
شبکه هاي توزيع آب شرب 
و  روستايي در شرايط جوي

استان کرمانشاهجغرافيايي   

 

حجم باالي عمليات لوله گذاري،پراکندگي 
روستا در استان،وضعيت گوناگون جغرافيايي 
استان و اهميت اجراي مناسب عمليات لوله 

 گذاري

با توجه به تنوع بافت جغرافيايي 
صعب العبور بودن و -روستا در استان

شرايط مختلف جوي اجراي لوله 
 گذاري خطوط اانتقال و شبکه هاي
توزيع در جهت افزايش 

کيفيت،سرعت اجرا و کاهش هزينه 
 اهميت دارد.

افزايش کيفيت اجرا،افزايش سرعت 
اجرا،کاهش هزينه با توجه به شرايط جوي 

 استان

 ارائه راه حل

6 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي ميزان مهاجرت منومر از 
جداره لوله هاي پليمري بداخل 
آب شرب و تهيه دستورالعمل 

 ملي کاربردي

شرکت در مبتالبه مشکالت حل     

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه

7 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي بکارگيري پمپ هاي 
سانتريفوژ درون شبکه اي با 
قابليت برنامه دهي بجاي 
استفاده از مخازن هوايي در 
 تعدادي از روستاهاي مازندران

شرکت در مبتالبه مشکالت حل     

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه



 91                                              4931 سالرو در يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

8 
روستايي 
 استان
 مازندران

انجام مهندسي مجدد در 
فرآيندهاي مربوط به طراحي و 
اجراي انواع پمپ ها با اخذ 
بازخوردهاي الزم از بهره برداري 
و بررسي عوامل سوختن پمپ 

 ها

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه

3 
 مازندران
روستايي 
 استان

بررسي امکان بکارگيري لوله 
هاي رايج در بخش هاي آب و 
PEفاضالب غير از  از قبيل  
GRP   ،UPVC و ... از  
ديدگاه فني اقتصادي و بهداشتي 
در خطوط انتقال و توزيع آب 

 شرب

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه

11 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي روشهاي کاهش 
هدررفت آب در مجتمع هاي 
آبرساني استان مازندران و ارائه 
 راهکارهاي اجرايي مناسب

 ارائه راهکار  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

11 
 مازندران
روستايي 
 استان

دستورالعمل براي رنگ آميزي 
مخازن هوايي به منظور افزايش 
 کارايي و دوام رنگ آميزي

مبتالبه در شرکتحل مشکالت      
تهيه 

دستورالعمل/آيين 
 نامه

 

 سازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب -4-6

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

بودن پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

ستم کامل يس يمطا لعه و بررس

 يدر مجتمع آبرسان يتله متر

بر به عنوان يکل يد لشکريشه

لوتيپا  

- 

ستمها ين سياستفاده از انکه  يبا توجه به ا

   يسات آبرسانياز تاس يدر بهره بردار

اجتناب از بروز  يمرسو م شده است،  برا

از هدر  يريمشکالت در  شرکت و جلو گ

 يستم تله متريس يمل يه هايرفتن  سرما

و نقاط ضعف  يابيارز يدر  مناطق کوهستان

شود يبررس يستم تله متريو قوت س  

  يسات  آبرسانياز تاس  يبهره بردار
 ييآب فاضالب روستا يدر شرکتها
 يروستاها دارا يل پراکندگيبه دل

که  ي باشدم  ياديمشکالت ز
ن آنها عدم امکان اطالع يمهمتر
به موقع از تصادفات  رخ داده  يرسان

در موتورخانه ها ، خطوط انتقال و 
باشد. لذا  يره ميفرمان و غ ياطاقها

و بودن منطقه  يباتوجه کوهستان

در  يستم تله مترياز عملکرد س ييمايارائه س

بريکل يمجتمع آبرسان  

ستم در ين سينقاط ضعف  وقوت ا ييشناسا

بريکل يمنطقه کوستان  

 يرفع تنگنا ها يبر  ييارائه راهکار ها

 يستم کاملتر تله متريس يو معرف لياحتما

ه دستورالعمل يته  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

بودن پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 

 

ن يانجام ا ياحتمال يمسائل ارتباط
باشد.يت ميق در اولويتحق  

ياستفاده در مناطق کوهستان يبرا  

2 

روستايي 
استان 
آذربايجان 
 غربي

طراحي و ساخت فشار شکن 
اينچ براي  2/1و  4/1هاي  

نصب در انشعابات منازل جهت 
تعديل فشار و کاهش  مصرف 

 آب
 

 

با عنايت به کوهستاني بودن برخي از 
مناطق استان آذربايجان غربي و بخشهائي 

کشور، امکان توزيع آب با فشار حداقل از 
قابل قبول و تقريبا يکنواخت براي کليه 
مشترکين وجود ندارد . ساخت فشارشکن 
کوچک قابل نصب برروي انشعابات در 
راستاي کاهش مصرف آب، توزيع يکنواخت 
آب وافزايش عمر  لوازم انشعاب و حتي 
لوازم خانگي داخل منازل الزامي بنظر مي 

 رسد.

کاهش فشار مازاد بر ، ساخت براي 
فشارشکن کوچک قابل نصب برروي 
انشعابات در راستاي کاهش مصرف 
آب، توزيع يکنواخت آب وافزايش 
عمر  لوازم انشعاب و حتي لوازم 
خانگي داخل منازل الزامي بنظر مي 

 رسد.

طراحي و ساخت فشارشکن کوچک و ارزان 
 قابل  نصب برروي انشعابات

نمونه ساخت 
 محصول

3 
روستايي 
 استان
 زنجان

ساخت دستگاه کنترل هوشمند 

ازوبست  آب موجود مخزن وب

ي از آبيبراساس ن يرخروجيش

 روستا

ت يريم ومدياثرات اقل يبررس

يوخشکسال يخشک  

ستم ها يوساخت س يطراح يپروژه ها

ن بار در کشور.ياول يودستگاهها برا  

جاد تعادل وتوازن در مصرف يا

 متناسب آب .

 ين واقع در کد هايمشترک يتيکاهش نارضا

مختلف روستا. يارتفاع  

ساخت نمونه 

 محصول

4 
روستايي 
 استان
 فارس

 تبادل تيامن ومطالعه يبررس
 و يمتر تله ستميس در اطالعات
 پروتکل ارئه با يداخل شبکه
 بيضر با شده ديتائ يها

%33 نانياطم  

يپژوهش نينو ياستفاده از روشها   

 يدرراستااز شرکت يت نيش امنيافزا 
  تحقق اهداف

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

 بهبود روش 

5 
روستايي 
 استان
 کردستان

ات يامکان انجام عمل يبررس
و به  ير و نگهداري، تعميسازه ا

ارزش يبر مهندس يروز مبتن  

ع، يصنا يون تخصصيسيکم
اطالعات و  يمعادن و فناور

 ارتباطات

د بودن پروژه در استانيجد -  
 

ه يو سرما يجار ينه هايکاهش هز-
  يگذار

مت تمام شده محصول يکاهش ق-
)آب( يينها  

 
ل يباال بودن هدر رفت آب به دل-

ساتيزات و تاسيتجه يفرسودگ  
 

از به يرفع نواقص و معايب جزئي قبل از ن-
 تعميرات کلي

جه يزات و در نتيش طول عمر تجهيافزا -
زاتيصرفه جويي در خريد تجه  جديد 
کاهش- ر ضرور يو غ يتعميرات کلي و تکرار 

ه يرو کار و سرمايدر ن ييکه باعث صرفه جو
يها گردد يشرکت م يانسان   

/ راه حل ارائه
د نرم افزار يتول  

 تهبه/ 
ن ييدستورالعمل/آ
  نامه/استاندارد 

 
 

6 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

روش بهينه انتقال اطالعات 

ايستگاهي از فرستنده هاي 

محلي به اتاق کنترل مرکزي در 

سيستم هاي اسکادا با در نظر 

 

کاهش -کاهش هزينه هاي بهره برداري

-هدررفت آب در پروژه هاي آبرساني

افزايش نظارت و رعايت ضوابط پدافند غير 

 عامل

ال لزوم کاهش هزينه هاي انتق

افزايش نظارت بر عملکرد -اطالعات

 ايستگاهها

باتوجه به لزوم کنترل پروژه ها و عدم 

پاسخگويي روشهاي فعلي براي انتقال 

 اطالعات نياز به روش بهينه مي باشد.

 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

بودن پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 گرفتن پدافندغير عامل

7 
روستايي 
 استان
 مازندران

ساخت اسکنر انحراف سنج لوله 
شرکت حل مشکالت مبتالبه در   هاي جدار چاه هاي آب نمونه ساخت   

 محصول

8 
روستايي 
 استان
 مازندران

ارزيابي و تست کنتورهاي 
خانگي و تاثير آن در حجم 

 هدررفت آب
  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

نمونه ساخت 

 محصول

3 
روستايي 
 استان
 مازندران

On-Lineساخت دستگاه    
قرائت ، ثبت و چاپ قبض آب 

 بهاء مشترکين
مبتالبه در شرکتحل مشکالت      

نمونه ساخت 

 محصول

 

 محور خطوط انتقال آب و ايستگاه هاي پمپاژ -5

 بهينه سازي و ارتقاي سيستم -5-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

مقايسه گزينه هاي تامين آب 
براي مناطق روستايي 

شهرستانهاي نيکشهر، چابهار، 
کنارک و قصرقند با توزيع آب به 

سيارصورت   

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

با توجه به ضرورت تامين آب شرب 
روستاهاي استان مقايسه گزينه هاي 
ديگر تامين آب در مقابل هزينه هاي 

مي تواند در بهبود روند آبرساني سيار 
 آبرساني موثر باشد

- تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستاها   

- کاهش هزينه هاي آبرساني سيار   

 

 ارائه راه حل

2 
روستايي 
 قماستان 

چ در يينصب ترموسو يابيارز
پمپ  يعملکرد الکتروموتورها
 شناور

در  يارتقاء و انتقال دانش فن
يو مهندس يبخش طراح  

ره يکه در زنج يو کاربرد يپژوهشطرح 
و  يفيک يباعث ارتقا يارزش دستگاه متول

 يندها ميمحصوالت خدمات و فرا يکم
 شود

سوختن الکتروموتور پمپها عالوه بر  
اب و يض و اير و تعويتعم ينه هايهز

را  يسات آبرسانيذهاب توقف کار تاس
دارد که باعث توقف  يز درپين

 يم ياجتماعگر يو تبعات د يآبرسان
 گردد.

از سوختن  يرين پروژه جلوگيا يهدف از اجرا
باشد  ياد مياز داغ شدن ز يالکتروموتورها ناش
ا يمانند خشک شدن چاه و  يطيکه در شرا
دهد. يرخ م يکيوب مکانيع  

راه حل ارائه  

طرح ينوآورد يتول يبرا يواردات ينمونه ها يبازمهندس يهايد وتوسعه دانش فناوريتولساخت مواد  يامکان سنجروستايي  3 ساخت نمونه است که با  يراهکار ارائهن پروزه بدنبال يا 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 استان
 النيگ

 يلوله ها يمجاز برا يافزودن
م شونده يخود ترملن يات يپل

آن يسه اقتصاديومقا  

 يونرم افزار يسخت افزار
يت منابع آبيريمرتبط با مد  

کپسوله شده در  ياضافه نمودن نوساختارها در داخل کشور
لن يات يپل يت شده  لوله هايختار تقوسا

 يانسان يرويبصورت هوشمند بدون دخالت ن
لوله ها فراهم  يم شوندگيامکان خود ترم
گردديم  

 محصول

 

 محور مديريتي و اجتماعي -6

 ارزيابي عملکرد و ارزشيابي -6-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
مورد / عنوان اولويت با ذکر 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 خوزستان

 يديکل يشاخص ها ييشناسا 
عملکرد کارکنان جهت  يابيارز

در شرکت آب و  يارتقاء بهره ور
استان  ييفاضالب روستا

 خوزستان

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

در شرکت  يجهت ارتقاء بهره ور د بودن موضوعيجد   

ايجاد رابطه اي مناسب، منطقي و صميمانه 
ارزشيابي شايستگي  -ميان کارکنان و مديران

زش کارکنان و زمينه سازي براي آمو -افراد
پرداخت حقوق و پاداش  -رشد و پيشرفت آنان

باشد ياز مسايل مهم سازمان م    

2 
روستايي 
استان 
 مرکزي

بررسي استراتژي ها و چالش هاي  
کليدي همراه ب ا اولوي ت بن دي    
آنها با مدل هاي تص ميم گي ري   
TOPSIS,ANP,AHP در  
ش  رکت ه  اي آب و فاض  الب   
روس  تايي )م  ورد ک  اوي آب و   
فاض   الب روس   تايي اس   تان   
 مرکزي(

فرمايشات مقام عالي وزارت در 
خصوص لزوم توجه به استراتژي 

 ها

ضرورت توجه به برنامه ريزي استراتژيک در 
شرکت ها ي آب و فاضالب امروزه به يک  
نياز جدي تبديل شده و حتي برخي شرکت 
ها به صورت پراکنده به اين حوضه وارد 
شده اند و لذا الزم است به صورت علمي 
 تحقيقي در اين خصوص صورت گيرد 

برنامه ريزي و بخصوص برنامه ريزي 
از اص لي ش رکت ه اي    استراتژيک ني

آين  ده م  ي باش  د و چنانچ  ه ام  روز  
تحقيق  ي در اي  ن خص  وص ص  ورت  
نگيرد نمي توانيم در ک الس جه اني   
 صنعت در آينده گامي برداريم

 ها ين استراتژيچالش ها و تدو يهدف از بررس
کارکن ان و   يس ازمان ، بهب ود زن دگ    يسرآمد

خواهد بود ل ذا   يش بهره وريخانواده آنها و افزا
نتخاب بهترين استراتژي واوليت بن دي آنه ا   با ا

بر اساس مدل هاي علمي و منطقي مي بايست 
 اثرات  و خروجي هاي بهره وري مشاهده گردد
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 نظام هاي نوين مديريتي و اجرايي -6-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

کالن ملي مرتبط مصوب و طرح 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 لياردب

ل چپ مغزها و يتحل ک ويتفک

راست مغزها و توسعه منابع 

کارکنان يو عملکرد يفکر  

 
و  يانسان يرويت ، نيريمطالعات مرتبط با مد

يمسائل اجتماع  

در  يبا توجه به ارتقاء نظام بهره ور

ط يسازمانها شناخت خود و مح

ر شگرف بر عملکرد افراد يرامون تاثيپ

 دارد

ط يو شناخت افراد از خود ومح يطيمح يبررس

ع در افراد شده و يرامون باعث نگرش نو و بديپ

ن ياز تضادها و تناقضات را از ب ياريشه بسير

خواهد برد چه بسا افراد با افکار مختلف در 

واحد هستند اما  يهدف ياز موارد دارا ياريبس

شود. يعدم شناخت باعث تناقض و چالش م  

 ارائه راهکار 

2 
روستايي 
استان 
 ايالم

تعي  ين م  دل اس  تراتژي و آين  ده 
نگ  اري خالقي  ت و ن  وآوري در  

فاضالب  صنعت آب و  
 مطالعات اجتماعي آب

مرتبط بودن با مديريت، نيروي انساني و 
مسائل اجتماعي و کاربردي بودن نتايج آن 
 در صنعت آب وفاضالب
 

نده و يآ يبرا يزيعدم برنامه ر -
است ها و يدر س يکسان نگريعدم 

 صنعت ياهداف آت
نو و  يستم هايعدم استفاده از س -

 نهيکم هز

 يکسان نگرينده و عدم يآ يبرا يزيبرنامه ر -
 صنعت ياست ها و اهداف آتيدر س

نهينو و کم هز يستم هاياستفاده از س -  

 ارائه راه حل 

3 
روستايي 
 استان
 خوزستان

ط يل رفتار اطالعات محيتحل
 خوزستان, ييآبفا روستا يرونيب
ران يمد يريم گير آن بر تصميتاث

ک نظام ي يوارائه راهکار برا
مناسب ياطالعات  

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

شرکت  يند هايبهبود در فرا د بودن موضوعيجد   

ط يل رفتار اطالعات محيو شناخت تحل يبررس
ر آن بر يخوزستان ,تاث ييابفا روستا يرونيب
ک ي يران وارائه راهکار برايمد يريم گيتصم

مناسب ينظام اطالعات  

  

4 
روستايي 
 استان
 خوزستان

 يشاخص ها يابيو ارز ييشناسا
کسب و کار در شرکت  يداريپا

استان  ييآب و فاضالب روستا
 يراهکارها ارائهخوزستان و 
يياجرا  

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

در شرکت يدارين الگوي پاييتع د بودن موضوعيجد   

 يو اقتصاد ي، اجتماعيطيابعاد مح ييشناسا
د ييو تأ يطراح -در شرکت کارفرما يداريپا
ابعاد  يرتبه بند -شرکت کارفرما يداريمدل پا
توسعه مدل و  -شده يمدل طراح يو شاخصها

ج و ارائه راهکارها يل نتايتحل -آن ياده سازيپ
 يداريبهبود پا يدر راستا يعمل يندهايو فرا

   کسب و کار در شرکت کارفرما
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

کالن ملي مرتبط مصوب و طرح 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

5 
روستايي 
 استان
 خوزستان

در  يسازمان يريادگي يبررس
خوزستان بر  ييشرکت آبفاروستا

ک و ياساس مدل مارس
نز)يواتک D L O Q ) 

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

د بودن موضوعيجد  يسازمان يريادگي يند هايبهبود در فرا  
در شرکت  يسازمان يريادگي يرياندازه گ
ک يخوزستان بر اساس مدل مارس ييآبفاروستا

نز)يواتک و D L O Q) 

  

6 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

نه از يموانع استفاده به يبررس
در  ين آبرسانينو يهايورافن

 ييروستا يآبرسان يطرحها
ستان و يران استان سيمطالعه مد

 بلوچستان

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 

در  يع آبرسانيتوسعه روزافزون صنا
ن صنعت در يا و بهره بودن از ايدن

ييروستا يآبرسان  

 

ن در توسعه ينو يهاياز فن آور يريبهره گ
ين آبرسانينو يروشها  

ب صنعت آب در روستاها به سمت صنعت يقتر
ن و سبزينو  

اه حلارائه ر  

7 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ين نگهدارينو يروشها يبررس
با  ييروستا يو شبکه ها و آبرسان

نقش  يد بر بازمهندسيتأک
از  يآبداران در توسعه نگهدار
ساتيشبکه ها و تأس  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يموردمطالعات 

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

از  ينگهدار ينه هايباالبودن هز
ساتيشبکه ها و تأس  
 يالزم برا يعدم وجود منابع مال

يادامه روش موجود نگهدار  

از  ينه در نگهداريک مدل بهيدن بر يرس
يآبرسان يسات و شبکه هايتأس  
توسعه  يدر راستا ينگهدار ينه هايکاهش هز

ن در صنعت آبينو يهايفن آور  

 ارائه راه حل

8 
روستايي 
 قم استان

اران ينقش شوراها و ده يبررس

مصرف آب يدر اصالح الگو  
يو اقتصاد ي، اجتماعيتيريمد  

و  يانسان يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد

يمسائل اجتماع  

نه از منابع و يجهت استفاده به
از بروز بحران اب باالخص  يريجلوگ

از  يدر روستاها که امکان آبرسان
ر مناطق دوردست با مشکالت يسا
مواجه است، الزم است که  يشتريب

ن مردم و يب يتعامل مثبت و سازنده ا
ن ارتباط از ين باشد که ايمسئول
اران به عنوان يق شوراها و دهيطر
ر است. ين مردم امکان پذيمنتخب
تواند ين ارتباط ميت ايو تقو ييشناسا
را  ييآب و فاضالب روستا يشرکتها

 ياري يدر ارائه خدمات مطلوب تر
 دهد.

با عنايت به اين که تاکنون به اين موضوع در 
کشور بطور کامل و جامع پرداخته نشده است 
نتايج اين تحقيق مي تواند براي شرکتهاي آب 
و فاضالب روستايي و ديگر نهادها و 

نده خدمات  روستايي از سازمانهاي تامين کن
جمله جهاد کشاورزي, تعاون روستايي, شرکت 
اب منطقه اي,شرکت گازو .. مفيد و راهگشا 

تجربيات در  ءباشد. در پايان پروژه با احصا
سطح ملي و بين المللي و ارائه مدلهاي مناسب، 

فراهم مي شود.امکان تعامل مطلوب و عملي   

 ارائه راه حل

3 
روستايي 
 قم استان

پهنه بندي پارامترهاي کنترل 

کيفيت چاههاي آب شرب 

پژوهش و شناسايي روشهاي 

مديريت آبهاي زيرزميني و 

طرح پژوهشي و کاربردي که در زنجيره 

ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي کيفي و 

در حال حاضر بسياري از نقاط جهان 

حتي در ايران با مشکل افزايش 

هدف از اين پژوهش بررسي غلظت نيترات، 

نيتريت، فسفات، سولفات و فلورايد در آب 

تهيه مدل 

کيفي چاههاي 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

کالن ملي مرتبط مصوب و طرح 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

مناطق روستايي استان قم با 

 GISاستفاده از 

مي  کمي محصوالت خدمات و فرايندها حفاظت کمي و کيفي آنها

 شود

غلظت مواد آالينده در آب آشاميدني 

روبه رو هستند که مهمترين علت آن 

ورود رواناب هاي کشاورزي و 

فاضالب به منابع آبي به خصوص 

 آب هاي زيرزميني مي باشد. 

چاههاي آب شرب يکي از بخش هاي استان 

قم و مقايسه آن با استانداردهاي رايج مي باشد. 

تجزيه و تحليل اين گزارش از داده هاي سال 

و نمونه برداري و آناليز سال  31-86هاي 

تحليل کليه نتايج و و در نتيجه تجزيه و  1332

داده ها به انجام رسيده است که در اين مدت 

حلقه چاه آب شرب  23نمونه از  142تعداد 

روستاهاي استان قم برداشت شده و ميزان يون 

 هاي ذکر شده در آنها اندازه گيري شده است. 

 آب شرب

 

 مديريت فني و اقتصادي و فرهنگي كاهش مصرف -6-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

يقتحق  

1 
روستايي 
استان 
 تهران

در  يج اد تفک ر ش رکت   يا يبررس
ران ش   رکت آب و يان م   دي   م

ب  ه منظ  ور  ييفاض  الب روس  تا
ش درآمد شرکت و ک اهش  يافزا

 مصرف

آيين نامه 1-1-4بند    
ش يو اف زا  يجار ينه هايکاهش هز

ن آبيت منابع تأميکم  
نه هايش درآمد هزيافزا  

ارائ   ه راه ح   ل 
 مشکل

2 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

، يعوامل فرهنگ يبررس
نه يموثر بر مصرف به ياجتماع

 يآب شرب خانوارها
: اصالح ي)مطالعه موردييروستا
مصرف آب شرب  يالگو
حومه شهرکرد(  يروستاها  

، يکشاورز يون:تخصصيسيکم
/ محور: آب  يعيآب و منابع طب
شوه  يت : بررسيو پساب / اولو

ت مصرف و کاهش يريمد يها
 يرفت آب در بخش ها هدر

و صنعت يشرب، کشاورز  

و  يانسان يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد
ن بار انجام ياول يکه برا يمسائل اجتماع
ج آن مورد استفاده در صنعت آب يشده و نتا

 وبرق باشد.

ش فرهنگ کاهش مصرف آب يافزا
ن يتر يدياز کل يکيکه امروزه 

است که در صنعت آب باد به  ينکات
 آن توجه شود

موثر بر مصرف  ي، اجتماعيان عوامل فرهنگيب
در  يياجرا يراهکارها ارائهنه آب شرب و يبه

نه ين زميا  
راه حل ارائه  

3 
روستايي 
 استان
خراسان 

الگوي مصرف آب در  يبررس
توابع شهرستان فاروج با تاکيد بر 
مصارف دام سنتي و نحوه معادل 

  

اب  شرب  روستا  بر    در مطالعات
 ،دام   يتعداد  کم -ت  ياساس  جمع

م و.. درسرانه  ياقل ،سبز  يفضا 

ن  خصوص   و ارائه  يبا  مطالعه  در  ا
ر  ييمستندات  قابل  اتکا   در  خصوص  تغ

توان  از   يوستا  ها   مسرانه  اب   شرب  ر

  تهيه مدل
تخصيص  اب  
 شرب
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

يقتحق  

سازي سرانه آب روستايي و ارائه  يشمال
 برنامه مديريت مصرف

 

  يبررس  .شود   يص  داده  ميتخص
ن  اب  يانگر   تاميب  يدانيم  يها

دام  از  محل  سرانه  شرب  انسان  
ن  سرانه  اصالح  يهست واگر ا

نشود  در  دراز  مدت  مشکل  عدم  
ص  اب  با   منابع  يق  تخصيتطب
از  کامال   محسوس  خواهد يمورد  ن
 يشد  و  شرکت  را  با  چالش  جد 

دينما  يمواجه  م   

را   يص  واقعيتخص  يتقاضا  ياب  منطقه  ا
داشت   

4 
روستايي 
 استان
 سمنان

 يبازساز يو اقتصاد يفن يبررس
آب  ييمخازن هوا يايو اح

برگالس(ي)مطالعه استفاده از فا  
__ 

ن بار در سطح شرکت يکه اول يپروژه ا
رود. يآبفا بکار م يها  

رفع مشکالت  -بودن يکاربرد
د يجد -يصرفه اقتصاد -مبتالبه

 بودن روش

مخازن  يمختلف بازساز يسه روش هايمقا
 يو اقتصاد يو چه مال يچه از نظر فن ييهوا
بر گالس ين مانند فاينو يژه با روش هايبه و

 و...

 ارائه راه حل

5 
روستايي 
استان 
 فارس

 هيسرما جذب نحوه يراهکارها
 يمشارکتها  جلب و نيريخ
 و آب يطرحها يبرا يمردم

استان يروستائ فاضالب  

يوهشپژ يت منديرضا   

از شرکت يلزوم رفع مشکالت ن 
تحقق اهداف يدرراستا  

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

 

بهبود روش  
انتقال  – ينواور

اطالعات 
 ييشناسا

مشکالت 
 يرسان يواگاه

يارائه راهکارها  

6 
روستايي 
استان 
 کردستان

ت يريمد يوه هايش يبررس
و   ينيرزميز يمصرف آب ها 

و کاهش هدر رفت آب  يسطح
، شرب يکشاورز يدر بخش ها

 و صنعت
 

، يکشارز يون تخصصيسيکم
يعيآب و منابع طب  

د و نو بودن پروژهيجد -  
ه يو سرما يجار ينه هايکاهش هز -

  يگذار
 زان هدر رفت آب ازيباال بودن م -

 استاندارد کشور و جهان

ت منابع و يريمد يکپارچگينبود  -
ع آبيتوز  

کمبود آب در استان با توجه به  -
رياخ يها يخسکسال  

ش يا افزايرمجاز و يغ يها حفر چاه -
بدون مجوز يها عمق چاه  

ش يو افزا ياريآب يها روش ينه سازيبه -
يزراع يمصرف آب در اراض ييکارآ  

استفاده از تجهيزات غيير الگوي مصرف و ت -
(مناسب ) مديريت مصرف  

جلوگيري از استفاده غير مجاز و دخل  -
 وتصرف غير قانوني برتاسيسات آب

جلوگيري از توسعه ي غير منطقي صنايع و  -
ييروستامناطق   

 يبهره بردار يبرا يدولت ينه هايکاهش هز -
  يو نگهدار

راه حل ارائه-  
د نرم افزار يتول-  

تهبه -
ن ييدستورالعمل/آ
  نامه/استاندارد 

 

 

7 
روستايي 
 استان
 النيگ

ر يت غالب تأثيجمع ييشناسا
اشاعه  بر ييدر جوامع روستا گذار

 نه مصرف ويت بهيريفرهنگ مد
در تحقق  يعمل يارائه راهها

مصرف ياصالح الگو  

و  يانسان يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد
ن بار انجام ياول يکه برا يمسائل اجتماع
ج آن مورد استفاده در صنعت آب يشده و نتا

 وبرق باشد

ت ومناسبتياهم  
ر گذار درفرهنگ يتأث يعوامل انسان ييشناسا

ه مصرفيت بهيريمد يساز  
 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

يقتحق  

ن امريا  

8 
روستايي 
 استان
 يمرکز

بررسي راهکارهاي اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در 
شرکت هاي آب و فاضالب 

آب و فاضالب )مورد کاوي 
 روستايي استان مرکزي(

 

هاي کلي  سياست يسند ابالغ
اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر 
ام  معظم انقالب اسالمي در سي

1332بهمن ماه   

دليل اصلي از اين پژوهش تبيين اهداف و 
هاي شرکت هاي آب و فاضالب  سياست

براي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي مي 
 باشد

کشور و بحران هاي اقتصادي 
 صنعت آب و فاضالب

هدف اصلي از اين پژوهش تبيين اهداف و 
هاي شرکت هاي آب و فاضالب براي  سياست

 حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي مي باشد.
  

3 
روستايي 
 استان
 يمرکز

بررسي حسابداري مديريت از 
ديدگاه هزينه فرصت از دست 
رفته در پروژه هاي شرکت هاي 
آب و فاضالب برپايه مدل 

ABC )مورد کاوي آب و  
فاضالب روستايي استان 
 مرکزي(
 

  
راستي آزمايي ش رکت ه ا در زم ان    
ارزيابي عملک رد ب ه لح اظ عملک رد     
 مالي

نه فرصت باعث شده يات هزياستفاده از ادب
ات يدر ادب يکه مفهوم ارزش نسب است
م ين مفاهيف ايوارد شده و طبق تعر ياقتصاد
را  ييشود کارآ يکه از آن گرفته م يجيو نتا

در انتخاب ها وارد  يک اصل اساسيبه عنوان 
و انتخاب از  يريم گيند تصميکرده و در فرآ

شود يآن استقاده م يشاخص ها . 

بهبود در نحوه 
ارزيابي عملکرد 

ت ها کليه شرک
و واقعي تر 
شدن نتايح 
 ارزيابي 

 

 

 بهره وري و مديريت دانش -6-4

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيق داليل اولويت کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

مطالعه سطح سنجي، ارتقا و 
بهبود بهره وري در شرکت آب و 
فاضالب روستائي آذربايجان 

 غربي

  

حرکت به سمت  سازماني متعالي 
شدن، ارتقاي سيستم عملکرد در 
قالب شاخص ها، فرهنگ سازي 
سيستم ارزيابي عملکرد، قابليت 
ارزيابي عملکردو فرهنگ کمي سازي 

ارزيابي عملکرد وارائه برنامه هاي  
بهبود براي برنامه هاي در دست 
اقدام لزوم اجراي اين تحقيق را  در 

وستائي شرکت آب و فاضالب ر

 بررسي ميزان تحقق اهداف و استراتژيها،
بررسي بودن فرايندها و راهکارهاي اجرائي، 
کنترل فعاليت ها، انعکاس وضعيت سازمان به 
مدير عامل،ارائه برنامه هاي بهبود با شاخص 
هاي کمي و استمرار آن،مقايسه وضعيت 

ي مديران سازمان با گذشته، بررسي کارائ
وامورها، شناخت ضعف ها و نقاط قوت سازمان، 
زمينه سازي براي ايجاد نظام انگيزش 

کارکنان،مشارکت همه همکاران، آگاهي بخشي 

ايجاد سازمان 
متعالي 
 مشترک محور
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيق داليل اولويت کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

مديران از اثر بخشي تصميمات قبلي، مديريت  آذربايجان غربي ،نشان مي دهد.
 دانش ونهايتا رضايتمندي مشترکين.

2 
روستايي 
 استان
 خوزستان

شرکت آب  يزان آمادگيم يابيارز
استان  ييو فاضالب روستا

خوزستان جهت استقرار نظام 
ت دانشيريمد  

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

همه افراد يينظام مند از توانا يريبهره گ  د بودن موضوعيجد   

ش نقش آن يدانش سازمان و نما يآشکار ساز 
ق و يتشوتوسعه فرهنگ دانش با -در سازمان

مانند اشتراک دانش  ييرفتارها يکپارچه سازي
رساخت دانش مورد يجاد زيا -در سازمان

ز به عنوان يو ن ياستفاده به عنوان نظام فن
 يق برايارتباط افراد و تشو يبرا يله ايوس

.يتعامل و همکار    

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

دانش  يت بهره وريوضع يابيارز
 يعوامل و محورها ييو شناسا

کارکنان يموثر بر بهره ور  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

در توسعه صنعت يت بهره ورياهم  
ت دانش در يريگاه مدينقش و جا
ه شرکتتوسع يراهبردها  

مفقوده در توسعه بهره  يحلقه ها ييشناسنا-
در شرکت يور  

نده يدر آ يگاه بهره ورين نقش و جاييتب-
يکار  

ارائه مدل و 
 ارائه راه حل

4 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

ش يعوامل موثر بر افزا يبررس
 يعمران يپروژه ها ييزمان اجرا
در استان ييروستا يآبرسان  

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

در  يعمران يهايه گذارينقش سرما
و توسعه صنعت آب يآبرسان  
 يآب رسان يپروژه ها يياثرات اجرا

 در چشم انداز توسعه صنعت آب

 

 يعمران يپروژه ها يموانع اجرا ييشناسا-
يآبرسان  

پروژه  ياجرا يبرا يياجرا يافتن راهکارهاي-
نهيدر زمان به يآبرسان يها  

 ارائه راه حل

5 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ياجتماع ياثرات اقتصاد يبررس
پروژه  ياجرا يو کارکرد يياجرا
بصورت  ييروستا يآبرسان يها

مجتمع مطالعه مورد استان 
ستان و بلوچستانيس  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 يآبرسان يطرحها يت اجراياهم
ت يبصورت مجتمع با توجه به وضع

يانسان يرويمنابع و ن  

 يآبرسان يپروژه ها ياجرا ينه هايکاهش هز
 از جهات مختلف

ارائه مدل و 
 ارائه راه حل

6 
روستايي 
 قم استان

  يو ارائه راهکارها يبررس
ت دانش در شرکت يرياستقرار مد
ييآب و فاضالب روستا يها  
آبفار قم( ي) مطالعه مورد   

ت دانش در صنعت برقيريمد  
در اين خصوص در عدم وجود تحقيق علمي 

 سطح آب و فاضالب هاي روستايي
د بودن موضوع در يضرورت و جد
آب و فاضالب يسطح شرکت ها  

جاد  فرهنگ دانش با اشتراک دانش در يا
يش راندمان و بهره وريافزا -سازمان  

 

7 
روستايي 
 استان
 يمرکز

بررسي راهکار هاي  مديريت 
مشارکتي و افزايش بهره وري با 
تشکيل تيم هاي فکري در 
شرکت هاي آب و فاضالب 

لزوم تشکيل اتاق هاي فکر   
عدم وجود تحقيق علمي در اين خصوص در 
 سطح آب و فاضالب هاي روستايي

ريم در با توجه ب ه اينک ه خداون د ک     
ق  رآن باره  ا ب  ا آي  ات مختل  ف در   
خصوص تفکر و تعقل اشارات مک رر  
داشته اند لزوم توج ه ب ه ت يم ه اي     

به علت ويژگي زيربنايي ب ودن بخ ش ص نايع    
اي پيش رفت و توس عه   بخصوص صنعت برق بر

ص  نعت آب و کش  ور و ب  ا توج  ه ب  ه آن ک  ه  
به سرعت در حال ورود به يک دنياي  فاضالب 

 اف  زايش به  ره
وري و روحي  ه 
انگيزش    ي و 
حس مشارکت 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيق داليل اولويت کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

)مورد کاوي آب و فاضالب 
 روستايي استان مرکزي( 

 

فکري و اتاق فکر در شرکت احساس 
تحقي  ق علم  ي در اي  ن د وم  ي ش  

خصوص موفقيت ها و دستاورد ه اي  
  مي گيرد.اين کار صورت 

متحول و با محاسبات پيچيده تر است، بررس ي  
عوامل موثر بر بهره وري در اين صنعت اهميت 
زيادي دارد. روش ها و عوام ل مختلف ي جه ت     

  افزايش بهره وري وجود دارد

 پرسنل

8 
روستايي 
 استان
 مازندران

ت يريو مد يبهره ور يابيارز
دانش در شرکت آب و فاضالب 

مازندران ييروستا  
به در شرکت حل مشکالت مبتال     

 هيته
 دستورالعمل

3 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

نظام  استقرار يراهکارها يبررس
 يمنابع انسان يت بهره وريريمد

 يج آن درکارائينتا يو بررس
 پرسنل آبفار

 

 يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد
ج آن مورد استفاده يکه نتا يانسان

 در صنعت آب وبرق باشد.

. 

يش راندمان و بهره وريافزا يش راندمان و بهره وريافزا  راه حل ارائه   

 

 برونسپاري و خصوصي سازي -6-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 کرمان

روش هاي جذب سرمايه گذار در 

خصوص ارتقاي کيفي آب 

روستاهاي استان کرمان و ارائه 

آيين نامه و تهيه دستورالعمل 

ملي )بر اساس اخذ اطالعات 

مورد نياز از دفتر تجهيز منابع 

مالي شرکت مهندسي آبفاي 

 کشور(

حوزه مديريت و اقتصاد: روش 

هاي ارتقا سرمايه گذاري داخلي 

خارجي در بخش کشاورزي،  و

آب و فاضالب و محيط زيست، 

و شناسايي ظرفيت هاي توليد و 

رقابت پذيري محصوالت و بازار 

 هدف

آيين نامه 7-1-4بند   

با توجه به خشکسالي هاي اخير در 

استان کرمان به نظر مي رسد که 

راهکاري مناسب جهت افزايش 

سرعت در آبدار کردن روستاهاي فاقد 

همچنين روشي براي آب باشد و 

 جذب سرمايه در داخل کشور باشد.

يافتن راه حلي مناسب براي مدل مالي پروژه و 
 راهکاري جهت پرداخت آسان تر به پيمانکار

تهيه 
دستورالعمل 
،آيين نامه ، 
 استاندارد
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 رضايت مندي كاركنان و مشتركين -6-6

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

نيرو  اسناد باالدستي در وزارت
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 خوزستان

د يزان ناب بودن توليم يبررس

)در  درشرکت آبفار خوزستان

(ييان نامه دانشجويقالب پا  

 

نيمشترک يتمنديش رضايافزا   
تالش جهت حذف هرگونه اتالف 

 منابع

 يصفر ضايعات صفرازمان آماده ساز يموجود

ماشين آالت صفر ياز کارافتادگ، صفر  
 

2 
روستايي 
 استان
 مازندران

کارکنان و  يت منديرضا يابيارز
 يخدمات رسانن از يمشترک

 ييشرکت آب و فاضالب روستا
 مازندران

(ييان نامه دانشجوي) در قالب پا  

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  
 هيته

 دستورالعمل

روستايي  3
 زدي استان

ها و نظرات بررسي ديدگاه
مشترکين از خدمات شرکت آب 
 و فاضالب روستايي استان يزد

(ييان نامه دانشجوي) در قالب پا  

 ارائه راه حل    

 

 هزينه ها، قيمت تمام شده، درآمد و اقتصاد آب -6-7

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيقداليل اولويت  کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 تهران

 يسطح اقتص اد  يابيارز يروشها
 يآب ب  دون درآم  د و راهکاره  ا

رمج  از در يک  اهش انش  عابات غ
استان تهران يروستاها  

آيين نامه 3-1-4بند   ش ياز ه  درفت آب و اف  زا يريجل  وگ 
ت  آب يد و کميتول  

و ممانع  ت از ات  الف و ه  دررفت  ين کم  يت  أم
نه هايه و کاهش هزيسرما  

 ارائه راه حل 

2 
روستايي 
استان 
 خوزستان

ت آب بدون درآمد يوضع يبررس

در  يبر اساس مدل موازنه آب

 شرکت آبفار خوزستان

ران ارشد يش مديهما يشاخصها

رويوزارت ن  
ش در آمديافزا د بودنيجد   

ت آب بدون يو ارائه راهکار  وضع يرياندازه گ

 درآمد در شرکت آبفار خوزستان
  

3 
روستايي 
استان 
 زنجان

نحوه  يارائه راهکارها و يبررس

در  يين روستايتعامل با مشترک
آب. يموارد حقوقت يريم ومدياثرات اقل يبررس  % مطالبات از بابت31وصول حداکثر  

نه به شرکت يل هزيآب بهاء وتحم
 ارائه راه حلح آب يجاد فرهنگ مصرف صحيافتن راهکار اي
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيقداليل اولويت  کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

ي وصول به موقع آب بهاءراستا يوخشکسال يخشک  ي مطالبات معوقجهت جمع آور   وپرداخت بموقع قبض آب بهاء. 

4 
روستايي 
استان 
 سمنان

مت تمام شده يمحاسبه و نقش ق
استان  يدر اقتصاد آب روستاها
 سمنان

___ 
 يهان بار در سطح شرکت يکه اول يپروژه ا

رود. يآبفا بکار م  
رفع مشکالت  -بودن يکاربرد

 مبتالبه

جدا از آنکه در  يمت تمام شده واقعين قييتع
گردد و  يشرکتها درج م يمال يصورت ها

شود. يم ينقش آن در اقتصاد آب روستا بررس  
 ارائه راه حل

6 
روستايي 
استان 
 فارس

 يستميس يراهکارها يبررس
 کاالها نيتام مراحل هيکل نمودن
 ليتحو تا درخواست مرحله از
 دستورالعمل شنهاديپ وارائه جنس
 نيبهتر نمودن ياتيعمل و يمل

 کل سطح در يستميس راهکار
 شرکت

يپژوهش -يکاربرد   يبرون سپار 

 ياز شرکت درراستايت نيش امنيافزا 
 تحقق اهداف
 نياز منطقه ا ي ملي

بودن طرح يکاربرد  

 ارائه راهکار 

5 
روستايي 
 استان
 النيگ

عوام  ل م  وثر برک  اهش  يبررس  
ارائ   ه  و يج  ار  ين  ه ه  ا  يهز

مناس  ب در ش  رکت  يراهکاره  ا
النيآّبفار گ  

مت يت وکاهش قيفيش کيافزا
 تمام شده

 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز

در صنعت آب وبرق  يه گذاريسرما  
طرح يبا صرفه بودن واثربخش  

ه ص   رفه ي   بودج   ه از ناح ين کس   ريت   أم
ن ه  يد هزي  ن ه وتحد ينقاط پرهز يي،شناساييجو
، يمال يونسبتها ييش کارايرضرور،افزايغ يها
 ي ي ل به رفتار عقاليجهت ن ييبه الگو يابيدست

ران ي، وق   وف م   ديوبنگاه   دار يواقتص   اد
ع بودجه به نح وه  يص وتوزيومسئوالن به تخص

 احسن

 ارائه راه حل

 

 

 

 مديريتي و اجراييقوانين  -6-8

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

 يستم کنترل هاينقش س يبررس
دگاه يبرمديريت هزينه از د يداخل

 يمديران مال ذيحسابان و
آب و فاضالب  يرکتهاش

  ييروستا

ت، يريمد يون تخصصيسيکم
/ محور  ياقتصاد و بازرگان

/  يو حساب پس ده ييپاسخگو
 يو محاسبات ياصالح نظام مال

 دولت

 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز

 يدر صنعت آب وبرق که برا يه گذاريسرما
شود. ين بار انجام مياول  

کنت رل   يس تم ه ا  ينق ش س  يبررس
 يدر ش رکتها  يحسابيمانند ذ يداخل

، ک  اهش  ييآب و فاض  الب روس  تا
ت خرجيريمد  

در  يکنت  رل داخل    يس  تم ه  ا يس ييشناس  ا
ر آنها در ي، تاثييآب و فاضالب روستا يشرکتها

يو عمران يجار ينه هايکاهش هز  

راه ح ل ،   ارائه
تهي          ه 
دس   تورالعمل/ 
آئ          ين 
 نامه/استاندارد

2 
روستايي 
استان 
 خوزستان

م يارتکاب جرا يها هويش يبررس 

به  يياجرا يدر حوزه دستگاهها

و  يژه در معامالت دولتيو

 يقانون يخالها ييشناسا

 ييپولشو يقانون مبارزه با راه ها

فساد يشناخت گلو گاهها -  

مقابله با  يها ن راهينه تريمرکز بر کم هزت

 جرم

 ين راههاينه ترينمرکز بر کم هز

 مقابله با جرم

م در يارتکاب جرا يوهايمشخص شدن  ش

ژه در معامالت يبه و يياجرا يدستگاههاحوزه 

 ييواحرا يقانون يخالها ييو شناسا يدولت
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 يارائه راهکارها و ييواحرا

ي در شرکت هاي آب و ريشگيپ

 فاضالب

يريشگيپ يوارائه راهکارها  

 

 

 آگاهي رساني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل -6-9

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مرتبط مصوب و طرح کالن ملي 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 اردبيل

سات حساس و مهم يتاس يبررس

از منظر  ييآب و فاضالب روستا

ر عامليپدافند غ  

 

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها

،باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج

محصوالت و خدمات و  يفيو ک يارتقاء کم

باشد .يندها ميفرآ  

 يکي يامروزه پدافند عامل به عنوان

ا مطرح يدر دن يت عموميامن ياز مبان

بوده و همواره در جهت ارائه خدمات 

د يبا يو بحران يط اضطراريدر شرا

و انسجام الزم وجود داشته  يآمادگ

 يس آبرسانيباشد مخصوصا از تاس

نها يحفاظت از ا يساتيچه از تاس

باشد . يم ياتيمهم و ح يليخ  

و ارائه راهکارها و اقدامات الزم جهت  يبررس

 يط و امکانات الزم در راستاياستقرار شرا

و  ياستقرار و استمرار خدمات درمواقع ضرور

ن امکانات از يا يرسبر ينيدار و اميبصورت پا

باشد . يم ين لحاظ مبتنيا  

 ارائه راهکار 

2 
روستايي 
 استان
 فارس

 از حاصله يها بيآس يسربر
 و وفاضالب آب ساتيتاس سرقت
 يمل يکاربرد يراهکارها ارائه
 يآبرسان يها مجتمع در

5و4و3و2و1  ييروستا  

يکاربرد- يپژوهش ت بحرانيريمد – يرسان ياگاه   بهبود عملکرد   

3 
روستايي 
 قم استان

آينده منابع آبي، نگاه به آينده و 

 تهديدات روبرو

بررسي و شناسايي تهديدها و 

تدوين الگوهاي پدافند غيرعامل 

و مديريت ريسک در بخش 

 کشاورزي، آب و ...

مطالعات مرتبط با مديريت، نيروي انساني و 

 مسائل اجتماعي

اين پژوهش به ارائه سناريوهايي مي 

پردازد که در آينده تاثيرات شگرفي 

بر موضوع چالش آب ايجاد خواهد 

سال  111کرد و با  بررسي تحوالت 

آينده در موضوع استفاده از آب، 

قيمت آب، دسترسي به آب و اينکه 

. گرچه اقتصاد دان ها به طور سنتي  نيروي 

کار ، سرمايه  و انرژي را به عنوان عوامل 

اصلي توليد در تصميم گيري هاي اقتصادي و 

افزايش استانداردهاي زندگي در نظر مي 

گيرند، اما بزودي آب  در کنار عوامل ياد شده 

ي آب، قرار خواهد گرفت .  بحث قيمت گذار

 کتاب
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مرتبط مصوب و طرح کالن ملي 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

چگونه افراد، سازمانها، صنعت و 

کشورهاي مختلف مي توانند آينده 

وش تغيير سازند مي آب را دستخ

 پردازد.

آب و رشد اقتصادي ، آب و تغييرات جمعيت ، 

آب و انرژي ، آب و تغييرات وضعيت جوي  و 

 حقوق آب از اهداف اين پروژه است. 

4 
روستايي 
 استان
 کردستان

دهاو ي  تهد ييو شناس  ا يبررس  
ر عامل يپدافند غ ين الگوهايتدو
س  ک در بخ  ش  يت ريريو م  د

و آب  يکشاورز  

، يکش ارز  يون تخصص  يسيکم
يعيآب و منابع طب  

د و نو بودن پروژهيجد-  
 

ه يو س  رما يج  ار ين  ه ه  ايک  اهش هز-
يسات آبيدر تاس يگذار  

ر ب ودن  يب پ ذ يد و آس  يوجود تهد -
يسات آبيخطوط انتقال و تاس  

شناسايي تهديدها و ت دوين برنام ه ج امع در    -
 بحران ها
 

کاهش آسيب پذيري در زمان بحران با به ره  -
ليت هاي فني و مديريتيگيري از فعا  

  
س ات  يس ک در تاس يت ريريبرنامه م د  ياجرا-

يآب  

/ راهک  ار  ارائ  ه
تهب            ه 
ن ييدستورالعمل/آ

 نامه/استاندارد  
 

5 
روستايي 
استان 
 گلستان

تام شرکت  يمنيا يسطح بند

استان  ييآب و فاضالب روستا

ط يا و شرايگلستان در برابر بال

بر مبناي فناوري  ياضطرار

 (DBMS)مديريت اطالعات 

و پاسخ  يو ارائه برنامه آمادگ

 سيستم

  

ن باليا و نشد يو طراح ينيش بيپ

شرايط اضطراري در مديريت 

 سازماني آبفار

ب به يا آسي مرگاحتمال بروز 

توقف  و، ا جامعهيان يکارکنان، مشتر

ط يو صدمه به مح يات کاريعمل

طبيعي يا متعاقب رخداد بالياي 

 انسان ساخت

فقدان بانک اطالعاتي مربوط به 

شناخت مخاطرات و ارزيابي سازه اي 

اي اداري سيستم آبفار  و غير سازه  

عدم ايجاد آموزشهاي  تخصصي  

 اساس بر مسئولين و کارکنان

اي پاسخ به معتبر و دوره شواهد

  فوريت و باليا 

شناخت مخاطرات تهديد کننده سيس تم اداري  
گلستان)زمين شناسي، اقليمي، بيول وژيکي،  آبفار

 پديده هاي اجتماعي، فناورزاد و انسان ساخت( 
ارزيابي ايمني غي ر س ازه اي عم ومي، فن ي و     
 سازه اي 
ارزيابي آمادگي عملک ردي کارکن ان ب ا ه دف     
ارتقاء سطح آمادگي و ک اهش آس يب در براب ر    
 باليا 
م  ديريت داده ه  اي گ  ردآوري ش  ده در قال  ب 

م افزاري و بر مبناي فناوري هدفمند و بسته نر
 قابل پردازش و تحليل سري زماني 
ب راي هزين ه ک رد     اولويت بندي نيازسنجي و
سيستم در پاسخ ب ه فوري ت ه ا و بالي اي رخ     
 داده
تدوين برنامه آمادگي و مقاومت در  برابر بالي ا  

به حداقل رساني  و وحوادث و شرايط اضطراري
 خسارات محتمل
به روز رساني وضعيت ايمني و تجدي د ش رايط   
آمادگي پرسنل و سيستم در دور ه ه اي زم ان   
 بند و مطابق با آخرين رفرنس هاي معتبر 

ه يته

 /دستورالعمل

 ارائه راه حل

6 

روستايي 

استان 

 مازندران

ت بحران و يريمد يبررس

و  يط اضطراريدر شرا يآبرسان

يارائه برنامه آمادگ  

مبتالبه در شرکتحل مشکالت    ه دستورالعمليته    
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 محور محيط زيست و توسعه پايدار -7

 اقتصاد محيط زيست -7-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول 

 نهايي تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 الميا

بررسي جامع فني و اقتصادي و 
بهداشتي و زيست محيطي دفع 

روستاي محدوده سد  23پساب 
 ايالم و ارائه راهکارهاي کاربردي

سيستم هاي نوين تصفيه 
 فاضالب

 ارتقاي کيفي و کمي خدمات و فرآيندها

عدم صرفه اقتصادي، مشکالت 
نگهداري،معرضات اجتماعي، عدم 
مديريت صحيح پساب و تشديد 
مشکالت بهداشتي روش معمول 

 تصفيه فاضالب

بررسي و تعيين ضرورت تصفيه فاضالب -
 روستاهاي تحت پوشش

اولويت بندي روستاها از نظر ضرورت تصفيه -
 فاضالب

راه حلارائه   

 

 آلودگي محيط زيست -7-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05)حداکثر در اهداف مورد انتظار  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 گلستان

س ت  يدامنه مخ اطرات ز  يابيارز
 يآبرسان يدر مجتمع ها يطيمح
استان گلستان، منطب ق   ييروستا

آب ) يمنيبا برنامه ا WSP) 

  

عدم تشخيص قاطع تم امي ريس ک   
 شناس ائي )م ثال   روش يک ها توسط
 کمي(.  نيمه ريسک ماتريس توسط
آس  يب پ  ذيري من  ابع آب روس  تايي 
استان، ب دليل قرارگي ري در مع ر     
عوار  آسيب دار مانند سيل و رانش 
 زمين.
عدم شناسايي من ابع مطم ئن ب راي    
ج  ايگزيني در مواق  ع ب  روز آس  يب و 
 وقايع مخاطره آميز زيست محيطي.
پتانسيل افزايش ترکيب ات هيومي ک   
بواس   طه قرارگي   ري من   ابع آب در 
گلي.حاشيه محيط جن  

فق دان برنام ه کنت رل دائ م ريس ک      
مخ  اطرات و اص  الح  سيس  تمهاي   
معيوب  در مسير  جابجايي  اکوتاي پ  
 محلي.

و  ميکروب ي  داراي اث رات  وروديه اي  آن اليز 
  تامين آب. سيستم شيميايي به
 نتايج شدت رخدادها و ارزيابي احتمال تشخيص
 خطرات.  رخدادن صورت در
ک م   ريس کهاي  از مه م  ريسکهاي دادن تميز

ت در فرايند تامين و ذخيره آب شرب.ياهم  
 يزي  رسطوح مخاطرات و برنام ه  يبندتياولو 
د کنن ده و  ي  ط تهديخروج از حاالت و شرا يبرا

ز.يمخاطره آم  
د ينان از پروسه توليو اطم يمنيش سطوح ايافزا

 تا مصرف آب توسط مصرف کنندگان. 
پيش بيني دامنه اثرات زيست محيطي و حادث ه  
 پذيري مخازن کلريناتور مجتمع هاي آبرساني. 
ارائه بسته اطميناني مخاطرات محلي، با ه دف  
مشارکت ارگانهاي ذي ربط در حفاظ ت مح يط    
زيست پيرامون منابع تامين و ذخيره آب ش رب  
 روستايي.

 ارائه راه حل
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 كيفيت منابع آب   -7-3

 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 اصفهان

بررسي و طراحي و ساخت 
دستگاه بهبود دهنده 

الکترومغناطيسي هوشمند بر 
روي خطوط آب ) مطالعات 
 موردي در سه روستاي استان(

طرح هاي کالن توسعه فناوري 
اولويت دار وزارت نيرو)اقتصاد 

 آب(
 نوآوري و نياز سازمان

ضرورت انجام کار با بهره گيري از 
مکاترونيکعلم   

ش راندمانيه خانه و افزايبهبود کارکرد تصف  
راه حل  ارائه

 مشکل

2 
روستايي 
استان 
 تهران

در  يعيت طبياستفاده از زئول
ترات و کدورت چاه يکاهش ن

استان  يآب شرب روستاها يها
 تهران

آيين نامه 1-1-4بند   ن آبيمنابع تأم يفيش کيپا  ت منابع آبيفيش کيافزا   
ساخت 
محصول و 
 ارائه راه حل

3 
روستايي 
استان 
 تهران

م پخته در يت نياستفاده از دولوم
ن از چاه يکاهش فلزات سنگ

آب شرب يها  
آيين نامه 1-1-4بند   ن آبيمنابع تأم يفيش کيپا  ت منابع آبيفيش کيافزا   

ساخت 
محصول و 
 ارائه راه حل

4 
روستايي 
استان 
 تهران

ه برنامه يچالش ها و ته يبررس
آب  در سطح شرکت آب  يمنيا

استان تهران  يو فاضالب روستائ  

کميسيون تخصصي کشاورزي 
 ،اب و منابع طبيعي

 محور اولويت دار: آب و پساب
اولويت : بررسي ، مديريت و 
جايگزيني آالينده ها در منابع 

 آب

 
تهيه برنامه جامع براي استقرار نظام 
کنترل کيفيت آب در سطح 
 روستاهاي استان تهران

اين برنامه توسط سازمان جهاني بهداشت به 
منظور اطمينان پايدار از کيفيت و کميت آب  
در سامانه هاي تامين آب مورد تاکيد قرار 
گرفته است و اين برنامه براي مديريت ريسک 
 در سامانه هاي تامين آب طراحي مي شود.

 ارائه برنامه

5 

روستايي 
استان 
خراسان 
 جنوبي

ن ينو يها يانتقال تکنولوژ
جهت حذف کروم در طرح 

مجتمع کوثر با ارائه  يآبرسان
مناسب جهت  يياجرا يراهکارها

 دفع پساب

 

و  يکاربرد يپژوهش يطرح ها -4-1-3

ره ارزش دستگاه يکه در زنج يتوسعه ا

 يو کم يفيک ي، باعث ارتقايمتول

شود و  يندها ميمحصوالت، خدمات و فرا

 يو بهره بردار مشخص م يمتقاض يدارا

 باشد.

رجند يکوثر ب يت آب مجتمع آبرسانيفيک يارتقا 
 با حذف کروم

بومي سازي 
 فناوري

 
 

6 

روستايي 
استان 
خراسان 
 جنوبي

روش هاو اقدامات الزم  يبررس
آب  ياز آلودگ يريجلوگ يبرا

ان )مطالعه يقنوات توسط ماه
گنان ين يقنات روستا يمورد

ه(يشهرستان بشرو  

 

 يکاربرد يپژوهش يطرح ها -4-1-3

ره ارزش دستگاه يکه در زنج يو توسعه ا

 يو کم يفيک ي، باعث ارتقايمتول

شود  يندها ميمحصوالت، خدمات و فرا

و بهره بردار مشخص  يمتقاض يو دارا

گنان با ين يت آب قنات روستايفيک يارتقا 
ان موجود در آبيحذف ماه   
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 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

باشد. يم  

7 

روستايي 
استان 
خراسان 
 شمالي

ن ينو  يها يفناور  يبررس
ت  اب  در  يفيجهت  بهبود ک
ه  رودخانه  يحاش يروستاها
ه   نقشه  راه   و  ياترک  با  ته
لوت  ينه  برتر) پايارائه  گز

( ياجرائ  

 

  

با  توجه  به  برداشت  اب  از  حوزه  
 يبجنورد برا-روان  يز  دشت  شيآبر
و  کم  عمق  –شرب  روستا  ها  

بودن  چاه  ها    امکان  ورود  
از  ين    ينده  ها   به   منابع   ابياال

ن  يدر  ا   يبه  پژوهش  و  بررس
نه  هستيزم  

  يش  ه  ايق و  انج  ام  ازم  اي  پ  س  از  تحق
ت يفيمنطقه با  توجه  به   ک منابع  اب  مختلف
در    يري  م  گياب  ش  رب موج  ود   تص  م    

ه  ين   اب  از  حاش  يخص  وص   ادام  ه  ت  ام  
د  من ابع  اب   ينه  جديا   انتخاب  گزيرودخانه  

شودميانجام     

راه حل ارائه  

8 
روستايي 
استان 
 قزوين

نده يوجود آال يابيو ارز يبررس
ر ين آب زيدر منابع تام يآل يها
تحت پوشش  يروستاها ينيزم

ک و ارائه يشهرستان آب
حذف آن يياجرا يراهکارها  

 يکشاورز يون تخصصيسيکم
يعي،آب و منابع طب  

ت دار: آب و پسابيمحور اولو  
ت و يري،مديت: بررسياولو
نده ها در منابع يآال ينيگزيجا

 آب

  

ن ده  يزان و ن وع آال ي  ق مي  ن دقييو تع يبررس-
ک با ين آب شهرستان آبيدر منابع تام يآل يها

منطقه ييايت جغرافيو وضع يتوجه به توپوگراف  

ارائه راهکار در صورت خارج از حد مجاز بودن -
ک پارامتري  

 يج حاصل با استفاده از نرم افزارهايل نتايتحل-
و  يدس  تگاه يق روش ه  اي  موج  ود و از طر

يزيآنال يروش ها  
از ورود منابع  يريجلوگ يروش ها ارائه-

ن آبيبه منابع تأم ينده آليآال  

 ارائه راه حل

3 
روستايي 
 استان
 گلستان

برآورد ريسک سرطان زايي تري 
 يهالومتانها در مجتمع آبرسان

شهدا )ترکمن( با استفاده از نرم 

wiserافزار  و ارائه مدل  
 رفتاري براي کنترل آن

  

 يايک حاصل از فساد بقايوميمواد ه
ه مجتمع شهدا يکه در حاش اهانيگ

به صورت شموشک به وفور موجود و 
شوند  يم يآب يها طيوارد مح يعيطب
بات يترک يسازها برا شين پيتر مهم ،

با کلر به شمار  ييگندزدا يآل يجانب
ه يمعمول تصف يندهايروند. فرآ يم

از آنها  ييقادر به حذف درصد باال
حذف مواد  يستند. تالش براين
قوت  يزمان يدنيک از آب آشاميوميه

 يکلرزن يگرفت که مشخص شد ط
ن مواد، يا يآب محتو

زا و  جهش يژنه آلهالو باتيترک

ر يق مقادين دقييتع- THMS ک انواع يبه تفک  
ن آب مجتمع شهدا.يآنها در منابع تام  

THMS ييسک سرطان زايبرآورد ر- ر يمقاد
.يرات زمانييالت و تغيمانده در طول تمايباق  

مانده ير باقيل پراکنش مقاديتحل THMS در   
و  يکيزيف يپارامترها راتييارتباط با تغ
رامون مجتمع شهدا.يپ ييايميش  

 يبرا يو مهندس يکنترل ين متدهايارائه آخر-
محصول ادغام  يهالوتان ها يکم کردن اثر تر

ط.يک در محيوميکلر در مواد ه  
ن دستگاه يت مضاعف در مسئوليجاد حساسيا-
 ين بخشيربط با هدف جلب مشارکت بيذ يها

سک يسالم و بدون ر يدنين آب آشاميدر تام
 51که به  يدر مجتمع آبرسان ييسرطان زا

ن دامنه ييتع
 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

شود. يد ميتول ياريبس يزا سرطان کند. يم يروستا آبرسان   

11 
روستايي 
استان 
 فارس

 يفيوک يکم يچالشها يبررس
 يروستائ مناطق در آب نيتام

 يراهکارها ارائه و  استان
 نيبهتر يريبکارگ و يکاربرد
 يآبرسان يها مجتمع در راهکار

5و4و3و2و1 ييروستا  

ينه سازيارتقائ وبه   

از شرکت يت نيفيش کيافزا 
تحقق اهداف يدرراستا  

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

 ارائه راهکار 

 

 

 

 فناوري هاي نوين -7-4

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

کالن ملي مرتبط مصوب و طرح 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 
روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

نه مناسب يق و انتخاب گزيتحق

کشور  يکل ياستهايمطابق باس

 يه براياچه اروميدر خصوص در

 ين آب شرب روستاهايتام

اچهيه دريحاش  

- 
چالشهاي موجود در تامين آب روستاهاي 

 حاشيه درياچه

از به ين ه وياچه اروميخشک شدن در

ن آب شرب يمنابع تام ينيگزيجا

ييروستا  

منابع آب شرب مطمئن با لحاظ  ييشناسا

و  يفنسه يه،مقاياچه اروميط حاکم بر دريشرا

نه يشنهاد گزيمختلف،،پ ينه هايگز ياقتصاد

ه يحاش ين آب شرب روستاهايتام يمناسب برا

اچهيدر  

 ارائه راه حل 

 
روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

آب  يعلل رانش چاهها  يبررس

و بهره  ين حفاريشرب در ح

 يها يو استفاده از فناور يبردار

و بهبود يريشگين جهت پينو   

- 

به  يابيدست ين بار براياول يبران پروژه يا

ن در جهت مراقبت از ينو يها يفناور

ده رانش اجرا يآب در برابر پد يچاهها

 خواهد شد

آب شرب  يزش ورانش چاههاير

و بهره  ين حفاريدر ح ييروستا

از آن يو خسارات ناش يبردار  

آب ،اعم  يموثر بر رانش چاهها  يعوامل اصل

– ييا اجرايو  يکي، تکتون ياز عوامل سازند

ارائه –مقابله با رانش  يبه راهکارها يابتيدس

لوله جدار چاه ،سرند  يمناسب طراح يروشها

چاه آب شرب  ينه حفاريلترپک و برآوردهزي،ف

کرد مقابله بارانشيبا رو  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

کالن ملي مرتبط مصوب و طرح 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 
روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

نه ينانو در به ياستفاده از فناور

آب در  يکردن طعم ، مزه  و بو 

اهر يمجتمع چولقشالق  

- 

 ييروستا يدنيت  آب آشاميفيمسئله بهبود ک

آب  يف مهم شرکتهاياز وظا يکي

ن يا يباشد. و برا يم ييوفاضالب روستا

وجود دارد که  يمتعارف  يمنظور روشها

باشد. يکارشناسان  مربوطه  روشن م يبرا

  يرا در بخش نانو تکنولژياخ يول

لذا شرکت آب  حاصل شده و ييشرفتهايپ

ن يمصصم به استفاده ازا ييفاضالب روستا

ت آب شده يفيدر  بخش بهبود ک يتکنولژ

 است.

 يل اکثر واحدهايبا توجه به تما

نانو  ياستفاده از تکنولژ يبرا يخدمات

ز ين شرکت نيدر ارائه خدمات ، ا

  يگر برايد يهمگام با دستگاهها

 يشگام ميپ ين تکنولژياستفاده از ا

 باشد

نانو در رفع مشکل طعم ،  يبه تکنو لژ يابيدست

يدنيبو ، مزه در آب آشام  

 

تهيه 

 دستورالعمل 

4 

روستايي 
 استان
خراسان 
 يشمال

 يرين آب با بهره گيتام يبررس
لوت ين )پاينو يهاياز فناور
ام فاروج (ي يروستا ياجرا  

  

از    يليمنابع  اب  شرب  در  خ
خارج    يفيدشت  ها  از  درجه  ک

از  به  انتقال  اب  از  دور  يشده  و  ن
  يدست  هست  با  مطالعه   روشها

از    يفين  اب  شرب  کيمختلف  تام
توان  بدون      يمنابع  موجود   م 

د   در ياحداث  خطوط   لوله  جد
ن  شوديمحل  اب  شرب  تام  

ن ين  و  کوتاه  ترينه  تريبه  کم  هز  يابيدست
ن  اب  در  محل  از يممکن  بر   تامراه  حل   

موجود  يفير  کيمنابع  اب  شرب  غ   

ارائه  راه  حل 
ساخت و  

 دستگاه  

5 
روستايي 
 استان
 کرمان

 يستم چاهکهاياستفاده از س
 ير سطحيزهکش ز يشن

ين آب خانگيدرتام  

حوزه آب و پساب: شناسايي 
روش هاي کارامد استفاده از آب 

دريا، هاي نامتعارف )آب 
پساب...( براي مصارف مختلف 
 کشاورزي، شرب، صنعت

آيين نامه 1-1-4بند   

ن است که  ين طرح اياول ا يژگيو
دو باره به  يمصرف ياز آبها يقسمت
ن عملکرد  يگردد.  ايستم بر ميس

نکه موجب تداوم منبع آب يضمن ا
 يم پياست، از نشست تحک يمصرف

  يريز جلوگيها و فرو نشست خاک ن
ده ين به لحاظ ايد. همچنينما يم

در  يديخورش ياستفاده از انرژ
آن در  يريستم )که امکان بکارگيس
ر است( يار از مناطق امکان پذيبس
خواهد بود در جهت  صرفه  يگام
يستط زي، بهبود محيانرژ ييجو  

با  ين آب خانگين طرح تاميا يهدف کل
ک طرف يج  که از يک  سيستم پکياستفاده از 
ن يا زه ياز سطح زم ينفوذ يباشد آبهاقادر 
و يا هر دو مورد  را در حد  ير سطحيز يآبها
گر ينموده و از طرف د  ياز مصرف جمع آورين

 ي)حت يبهداشت يستم مهندسيک سيآنها را در 
( قابل يديخورش يستم انرژياالمکان با س

و شرب و قراردهد. ياستفاده خانگ  

 اجراي پايلوت
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

کالن ملي مرتبط مصوب و طرح 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 
روستايي 
 استان
 کرمان

بهبود پتانسيل ارتفاعات) کوهها( 
جهت افزايش ميزان جذب 
 بارشها )سد هوايي(

حوزه آب و پساب: شناسايي 
روش هاي کارامد استفاده از آب 
هاي نامتعارف )آب دريا، 
پساب...( براي مصارف مختلف 
 کشاورزي، شرب، صنعت

آيين نامه 1-1-4بند   

ت يبا توجه به بحث بحران آب اهم
 يژگيباشد و و يمطرح مشخص 

ن است که با بکارگيري يطرح ا
تکنولوژي و روشهاي جديد مهندسي، 

شيمي، فيزيک و علم مواد ميتوان   
ابرهاي عبوري را  ياز آبها يقسمت

جذب و در منطقه مصرف نمود الزم 
به ذکر است که ايده اين طرح با 
فرضيه بارور کردن ابرها متفاوت بوده 
در اين طرح ابرها دستکاري نگرديده 
و از پتانسيل  بستر عبور ابر استفاده 
مي گردد که در نتيجه  آن طبيعي و 

 سيستم پايدار مي باشد

آب  مناطقي است ن ين طرح تاميا يهدف کل
کوه و يا بلندي هاي  نکه در نزديکي آنا

مناسب وجود داشته باشد مثل کوه هاي جوپار 
 کرمان

 اجراي پايلوت

 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

حذف عنصرآهن در  راهکار
ين کن مجتمع ريآب ش يورود

 کشار
 

 يکه متضمن کار در مرزها ييپروژه ها
باشد يم يدانش و فناور  

آب  يعنصرآهن در ورودش يافزا
ن کن مجتمع کشار.يريش  

ين کن ريآب ش يحذف عنصرآهن در ورود
 مجتمع کشار

 اجراي پايلوت

 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

ن کن و يريون آب شياتوماس
ع هوشمند آب مجتمع يتوز

قشم ييروستا  
 . 

ن آب از آب يتام ينه بااليل هزيبدل
حداقل پرت  يستين کن ، بايريش

 داشته باشد.
يش بهره وريافزا  اجراي پايلوت 

 

 مدل سازي، تغذيه مصنوعي و شناسايي منابع -7-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

روستايي 
 استان
 تهران

ر يسه روش ژئ ورادار ب ا س ا   يمقا
در  يکيزيژئ    وف يروش ه    ا

استان يابيمطالعات آب   

آيين نامه 3-1-4بند    

و  يابي  ع در انجام مطالعات آب يتسر
ش ياف زا ن و ينو يها يکاربرد فناور

ن ان از مطالع ات انج ام    يب اطميضر
يابيافته آب ي  

دار روس تاها و  ي  ن آب شرب پايبه تأم يابيدست
نه هايممانعت از اتالف هز  

)از نتايج پروژه مشابه در آبفار مازندران استفاده 
 شود(

ارائ  ه راه ح  ل 
 يمشکل و بوم
يساز  

 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

و جمع  ييشناسا يامکان سنج
 يروان آبها و آبها يآور
به  يجهت آبرسان يرسطحيز

 
ن يزم يمتفاوت بودن ساختار سازندها

در  ينيرزميز ياستان و فقر منابع آب يشناس
 يها يز از حفاريپره-از مناطق ياريبس

از  ياديتعداد ز يعدم دسترس
استان به آب شرب  يروستاها
هنگفت  ينه هايصرف هز-يبهداشت

و روان آبها  ير سطحيمنابع آب ز ييشناسا
 ينيرزميکه با فقر منابع آب ز يمناطق يبرا

 مواجهند
 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

فاقد منابع آب در  يروستاها
استان کرمانشاه يسطح روستاها  

جهينت يبدون مطالعه و ب مه يق و نيعم يچاهها يجهت حفار 
جه مورد نظر يق که منتج به نتيعم

شود. ينم  

 
روستايي 
 استان
 مازندران

روش ها و مواد الزم  يابيارز
ه و ي، تصفيجمع آور يبرا

استفاده از آب باران در مناطق 
مازندران ييروستا  

يحل مشکالت کم آب  _   
 يساز يبوم

 فناوري

4 
روستايي 
 زدياستان 

بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي 
منابع آب حوزه شيرکوه در 

)جهت انجام اين  شهرستان تفت
تغيير "پروژه بايد طرح کالن 

اقليم و مديريت خشکي و 
هماهنگي شود( "خشکسالي  

کميسيون تخصصي، کشاورزي، 
آب و منابع طبيعي/ حوزه 

(/ بررسي و 3مشترک/ )رديف
تهيه نقشه راه علم و فناوري 
کشاورزي، آب، هوا و اقليم، 
منابع طبيعي، محيط زيست، 
 امور دام و آبزيان

طرح هاي پژوهشي کاربردي و توسعه اي 
زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث که در 

ارتقاي کيفي و کمي محصوالت، خدمات و 
فرايندها مي شود و داراي متقاضي و بهره 

 بردار مشخص مي باشد.

اهميت و مناسبت، کاربردي بودن 
اي، باصرفه بودن و طرح، نياز منطقه

 اثر بخشي طرح، ارائه راه حل
 

بررسي و شناسايي موانع و مشکالت در 
يير اقليم بر منابع آب شرب حوزه خصوص تغ

شيرکوه، مديريت منابع آب شرب روستاهاي 
منطقه در خصوص تأمين آب در اثر تغيير 
اقليم، ارائه راهکار ها جهت برنامه ريزي جهت 
 پيش بيني با خشکسالي، تخيه نقشه هاي الزم

 ارائه راه حل

 

 محورانرژي  -8

 مديريت مصرف و مميزي انرژي -8-1

 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 سمنان

د منابع آب يزان توليت ميريمد
ت قرائت از راه ي)مطالعه نصب ک
م و يحج يدور در کنتورها
(يصنعت  

___ 

 ين بار در سطح شرکت هايکه اول يپروژه ا
 ينه سازيرود. با هدف به يآبفا بکار م

ه در صورت جواب يمصرف و بازگشت سرما
 دادن طرح

 –مصرف آب  ينه سازيت و بهيريمد
نه هايکاهش هز  

د و مصرف آب و يزان توليم يآمار يبررس
 يت هاينه ها با نصب کيسه درآمد ها و هزيمقا

ج حاصله از نظر ينتا يابيقرائت از راه دور و ارز
نيمشترک يت منديو رضا ياقتصاد  

 –ارائه راه حل 
 يساز يبوم

يفناور  

2 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

تحقيقاتي کاهش هزينه طرح 
هاي انرژي در شرکت آب و 
 فاضالب روستايي استان

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

با توجه به اينکه شرکت آب و 
شرکت فاضالب روستايي استان يک 

زيان ده مي باشد باکاهش هزينه 
هاي انرژي مي توان کمک زيادي در 
 بهبود وضعيت شرکت آبفار نمود .

کاهش هزينه هاي شرکت آب و فاضالب 
 روستايي استان

 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

3 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

زان هدررفت آب به يم يبررس
مجتمع  ييلوت اجرايصورت پا
 يوکاربرد فناور ينيشهوار جانش
ن جهت کاهش ينو يها

ن ارائه يهدررفت آب ، همچن
کاهش  ياتين عملينو يراهکارها
يزان پرت آب م  

 
 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز
شود يه ميسرما  

 هدررفت و پرت آب
يزان کاهش م ياتين عملينو يارائه راهکارها

 پرت آب 

اجراي 
 پايلوت

 

4 
روستايي 
 استان
 يمرکز

سي راهکار هاي مديريت ربر
انرژي در ايستگاه هاي پمپاژ 
شرکت هاي آب و فاضالب با 
بهره گيري از استاندارد بين 
المللي مديريت انرژي )مورد 
کاوي آب و فاضالب روستايي 

 استان مرکزي(
 
 

- 
عدم وجود تحقيق علمي در اين خصوص در 
 سطح آب و فاضالب هاي روستايي

ش هزينه هاي استفاده از انرژي کاه
 هاي الکتريکي و و کاهش هزينه

 

اي از مصرف انرژي در هنمونه  اندازه گيري -
يک ايستگاه پمپاژ که در حال کار مي باشد در 
وضعيتهاي مختلف قرارگيري پمپ ها در مدار 

آن نتايج تحليل  وسيستم انجام   
پيشنهادهايي به منظور برآورد مصرف  ارائه -

انرژي در ايستگاههاي پمپاژ با توجه به شرايط 
بهره برداري و نيز شيوه کارکرد سيستم هاي 

 کنترلي آنها 

کاهش هزينه 
 ها

5 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

د يتول يو اقتصاد يز فنيآنال
 يهمزمان آب و برق در روستاها

ايمجاور در  
 

 يو اقتصاد يمسائل مالمطالعات مرتبط با 
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز
شود. يه ميسرما  

يش راندمان و بهره وريافزا د همزمان آب و برقيتول   

اجراي 
 پايلوت

 

 

 سازي بهينه -8-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

 مصوب و طرح کالن ملي مرتبط
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 لياردب

 ينه ساز مصرف انرژيش و بهيپا
 يپمپاژ باال يستگاههايدر ا

18KW 

 

 يو اقتصاد يمالمطالعات مرتبط با مسائل 
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز
يه گذاريسرما  

 ياز روز افزون کشور به منابع انرژين
نه ين هزيو محدود بودن آن همچن

 يکه از مصرف ب يسرسام آور يها
آبفار  يبر شرکت ها يه انرژيرو

شود . يل ميتحم  

 يستگاههايسات اينه تاسيانتخاب به يطراح
الزم جهت به حداقل رساندن  يش هايپمپاژ پا

نه هايجه کاهش هزيو در نت يمصرف انرژ  

 ارائه راهکار 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

 مصوب و طرح کالن ملي مرتبط
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

2 
روستايي 
 استان
 کرمان

اجرايي نمودن دستاوردهاي 
بهينه سازي مصرف انرژي با 
کاربرد انرژي نو در شرکت آبفار 
کرمان و ارايه دستاوردهاي 
 کشور در همايش ملي

حوزه ماشين آالت، تجهيزات و 
کشاورزي، آب و منابع صنايع 

طبيعي: بررسي و ارائه 
راهکارهاي بهينه سازي مصرف 
انرژي در بخش کشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست و 
معرفي الگوهاي استفاده از 
 انرژي هاي تجديد پذير

آيين نامه 8-1-4بند   
به منظور کاهش هزينه هاي برق 

 مصرفي شرکت

استفاده منطقي از انرژي  -  
منابع انرژي حفظ  -  

اصالح ميزان مصرف انرژي در بخشهاي  -
 مصرف کننده انرژي 

کاهش گازهاي گلخانه اي و آلودگي هوا  -  
اصالح وضعيت موجود  -  

ياقتصاد يدر بنگاهها يرقابت يکسب برتر -  

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
روستايي 
استان 
 فارس

 يانرژ مصرف تيريمد يبررس
 آبفار شرکت يمتر تله ستميس در

 ياجرائ طرح وارائه فارس استان
 هيته با) نهيهز شدن نهيکم در

 يها مجتمع در( دستورالعمل
5و4و3و2و1 ييروستا يآبرسان  

يکاربرد -يپژوهش يمصرف انرژ ينه سازيبه   
نه هايکاهش هز   

تحقق اهداف ياز شرکت درراستاين  
 

 ارائه راهکار 

 

 

 انرژي هاي نو و تجديد پذير -8-3

 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

د يتجد يها ياستفاده از انرژ

برق جهت  ين انرژيگزير جايپذ

 يسگاههايسات ايش  تاسيگرما

ريدر مناطق سردس يآبرسان  

- 

 يسات آبرسانياز تاس يدر بهره بردار

 يبخصوص در مناطق کو هستان ييروستا

 يم يخ زدگيمشکالت  ير دارايوسردس

 يدنبال راهکارهان شرکت به يباشد لذا ا

 يسات مين تاسيش ايگرما يمناسب  برا

 باشد.

 يست آبرسانيمداوم تاس يخ زدگي

يدرمناطق کوهستان  

ش يگرما  يبرا  يانرژ ينه بااليهز

يسات  آبرسانيتاس  

يمناسب برا يارائه  راهکارها  
ساتيش تاسيرفع مشکل گرما  

ييدر مناطق روستا يآبرسان  

بومي سازي 

 فناوري

2 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

استفاده از انرژي خورشيدي در 

شيرين سازي آب شرب 

روستاهاي با منشا آب لب شور 

 

عمده توليد برق ايران وابسته به سوخت 

هاي فسيلي مي باشد.با عنايت به تاثير  

سوختهاي فسيلي در افزايش درجه حرارت 

بومي سازي دانش وامکان استفاده از 

اين تکنولوژي  به علت باال بودن 

انرژي خورشيدي دريافتي در 

هدف آشنائي با بکارگيري ، راهبري و نگهداري 

وتوليد اب ارزان قيمت وبا کيفيت مطابق 

 استاندارد مي باشد

بومي سازي 

 فناوري
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 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

-PV-RO ،PVبه روش :   

ED وPV-NF 

انرژي خورشيدي کره زمين ، اسفاده از 

داراي دو مزيت ارزان بودن قيمت اب 

تصفيه شده  وجلوگيري از گرمايش کره 

 زمين مي باشد

روستاهاي دور افتاده براي تصفيه 

آبهاي لب شور  براي توليد آب با 

ارزان دليل اولويت دادن به کيفيت و 

 اين موضوع مي باشد

3 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

استفاده از انرژي خورشيدي براي 

( از منابع آب Boronحذف بر )
روستاها با روششرب   

Hybrid PV-RO 

 

عمده توليد برق ايران وابسته به سوخت 
هاي فسيلي مي باشد.با عنايت به تاثير  
سوختهاي فسيلي در افزايش درجه حرارت 
کره زمين ، اسفاده از انرژي خورشيدي 
داراي دو مزيت ارزان بودن قيمت اب 
تصفيه شده  وجلوگيري از گرمايش کره 

 زمين مي باشد

سازي دانش وامکان استفاده از  بومي
اين تکنولوژي  به علت باال بودن 
انرژي خورشيدي دريافتي در برخي از 
روستاهاي  سلماس براي تصفيه 
آبهاي زير زميني با ميزان بر باال 
براي توليد آب با کيفيت و ارزان دليل 
 اولويت دادن به اين موضوع مي باشد

نگهداري هدف آشنائي با بکارگيري ، راهبري و 
وتوليد اب ارزان قيمت وبا کيفيت مطابق 

 استاندارد مي باشد

بومي سازي 
 فناوري

4 
روستايي 
 استان
 فارس

 يروشها يشناسائ و يزميم
 ازين مورد يانرژ نيتام
 و انتخاب و پمپاژ يستگاههايا
 مجتمع در نهيگز نيبهتر ياجرا
 دشت) يفارس سلمان يآبرسان
لوتيپا عنوان به کازرون(برم  

يپژوهش ينه سازيبه -ن  ينو يبنداستفاده ز روشها    

چشم انداز صنعت  يحرکت در راستا
از شرکت ياب وفاضالب کشورن

تحقق اهداف يدرراستا  

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

 
/ ارائه راهکارها
تهيه 
 دستورالعمل

5 
روستايي 
 استان
 يمرکز

استفاده از ميکرو توربين هاي 
توزيع آب )از انرژي در مسير 

نتايج پروژه مشابه در شرکت 
توسعه منابع آب و نيرو استفاده 

 شود(

- 

با توجه به عدم وجود تجربه الزم در اين 
خصوص و همچنين جديد بودن طرح مذکور 
نياز به تحقيق در اين خصوص الزم مي 

 باشد
 

 کمک به محيط زيست
توليد انرژي الکتريکي از پتانسيل ذخيره شده 

مخازندر آب   
 

6 
روستايي 
 استان
 يمرکز

پتانسيل سنجي استفاده از انرژي 
 هاي تجديد پذير در سطح استان

- 

با توجه به وجود پتانسيل هاي مختلف در 
قالب اشکال مختلف انرژي در سطح استان 
جهت استفاده از انرژي مذکور نياز به طرح 
 تحقيقاتي با اين موضوع مي باشد

از انرژي کاهش هزينه هاي استفاده 
هاي الکتريکي و و کاهش هزينه 
اجراي پروژه هايي که از انرژي هاي 
 تجديد پذير استفاده مي شود

جانمايي وبدست آو.ردن اطالعات الزم جهت 
استفاده بهينه از فن آوري هاي جديد توليد 
انرژي الکتريکي و در نتيجه اخذ تصميمات 

 جامع در اين خصوص
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 محور تصفيه آب و فاضالب -9

 كيفيت آب -9-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرژتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
ه يلويکهگ
 راحمديو بو

ب ين درصد ترکييو تع ييشناسا
موجود در يد کننده هاياکس  
به  يديتول "آب فعال شده" 

زيروش الکترول  

ت ، يريمد يون تخصصيسيکم
/  ي/ بهره ورياقتصاد و بازرگان

مت يت و کاهش قيفيش کيافزا
 تمام شده

که در  يو توسعه ا يکاربرد يطرح پژوهش
آب  يفيره ارزش شرکت باعث ارتقاء کيزنج

شود يم  

ز يت که حاصل الکتروليآنول يگندزدا
ده يباشد به عنوان ا يآب و نمک م
شناخته  يين روش گندزدايآل تر

ت يشده است. هنگام استفاده از آنول
 يل ميتشک يقو يبات ضدعفونيترک

به  يشود که خواص منحصر به فرد
 ييدهند و اثر گندزدا ين محلول ميا

د.ينما ين برابر ميآن را چند  

ت يل شده با خاصيبات تشکين ترکييتع -
تيا ز استفاده از آنول يناش ييگندزدا  

د شده يتول يبات گندزداين درصد ترکييتع -
تياز استفاده از آنول يناش  

لوتيپا ياجرا  

2 
روستايي 
 استان
 گلستان

بررسي رابطه يون فلورايد با 

TDS و  TOC   در آب آشاميدني
روستاهاي شهرستان گرگان و 
ارائه روش پيشنهادي براي 
 تنظيم مقادير آن

  

ميزان جذب فلوئور براي بدن 
 حدّ معينبوده و کاهش از ضروري 

(ppm ق آب آشاميدني، ياز طر (7/1
 افتق يباعث پوسيدگي از طر

آن  ياديشده و ز مقاومت دندان ها
 يس ميفلوئورز يماريز باعث بين

.گردد. رات يياما با توجه به امکان تغ 
در بافت خاک متنوع،  يونيو تبادالت 

مطلوب خواهد بود که نخست به 
فلوئور و نوع  يونيک يناميرفتار د

 يرابطه آن با جامدات کل و کربن آل
 ينيرزميمحلول در منابع آب ز

 پرداخته شود.

ر فلوئور محلول در منابع آب يق مقادين دقييتع
شهرستان گرگان يهاشرب روستا  

ر جامدات کل ين رابطه فلوئور با مقادييتع
 يل سريشگفت و تحليمحلول در منالع آب پ

آنها يزمان  
محلول  ير کربن آلين رابطه فلوئور با مقادييتع

 يزمان يل سريشگفت و تحليدر منالع آب پ
 آنها

م و استاندارد يل، تنظيتعد يارائه راهکارها
شگفتيمنابع آب پد در ير فلورايمقاد يساز  

 

 ارائه راه حل

3 
روستايي 
 استان
 مازندران

 يکاربرد فناور يابيو ارز يبررس
شرفته آب يه پين در تصفينو يها

 ياستان و اجرا ييمناطق روستا
نده يحذف آال ينه برتر برايگز
ن ، يخاص  ) فلزات سنگ يها

و ...( به همراه  يسموم کشاورز
يمه صنعتيلوت نيپا ياجرا  

 

مشکالت مبتالبه در شرکتحل   _   
ارائه راهکار و 

 يساز يبوم
 فناوري

4 
روستايي 
 استان

 يطراح ير پارامترهايتاث يبررس
 يکلونها در جداسازيدروسيه

 يساز يبوم  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  _
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي 
 مرژتبط شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ش يافزا يذرات و راهکارها مازندران
 راندمان آنها

نديفرا  

5 
روستايي 
 استان
 مازندران

ورود  يکيدروليمدل ه يبررس
و  يتند ماسه ا يلترهايآب به ف
لترير آن بر راندمان عملکرد فيتاث  

راه حل ارائه  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  _  

6 
روستايي 
 استان
 همدان

منابع  يفيو ک يکم يسازمدل
بخش جوکار  ييآب شرب روستا
ن و ارائه يو مجتمع خماج
بهبود يراهکارها  

 

حوزه  يهات يمنطبق با اولو
ع ، يصنا يون تخصصيسيکم

 معادن و ارتباطات

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد. يبردار مشخص م  

ت آب در منطقه و يت و کميفيافت ک
متعاقب آنبروز مشکالت   

مديريت صحيح منابع آب زيرزميني و آب  -
  يسطح يها

و  يمنابع آب زيرزمين يکپارچهمطالعه  -
يسطح  

ارائه مدل و 
 راهکار

7 
روستايي 
 استان
 همدان

Aسنتز نانوزئوليت  از پيشساز  
ل استوناتو(و يس استيمعدني)تر

بررسي کاربرد آن براي جذب 
سنگين از آب يفلز يون هاي  

ون يسيکم يت هاياولومنطبق با 
يعي، آب و منابع طب يکشاورز  

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد. يبردار مشخص م  

 

ت آب شربيفيک يارتقا  

: ياهداف کل –الف   
بررسي کاربرد نانوزئوليت سنتز شده براي جذب 

، +Cr3+،Cd2يونهاي فلزي سنگين نظير 

Cu 2 +،Pb +و 2 Zn +از آب2  
: ياهداف جزئ –ب   

ت يساخت نانو زئول- A با استفاده از مسير پيش  
 ساز معدني بعنوان يک روش جديد مطلوب

شيميايي نانوزئوليت -بررسي خواص فيزيکي-
، مورفولوژي و سنتز شده نظير اندازه ذرات

 مساحت سطح ويژه
. 2. مقدار زئوليت 1بررسي پارامترهايي نظير -

pH . زمان بر روي ميزان جذب يون فلزي 3و  
 توسط نانوزئوليت سنتز شده

مقايسه خواص و کاربرد نانوزئوليت سنتز شده -
 با يک نمونه مرجع تهيه شده از روش تجاري

/ ارائه راهکار
 ساخت
 محصول
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 سازي و ارتقاء فرايندبهينه  -9-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05در اهداف مورد انتظار )حداکثر  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

بهينه سازي پيش تصفيه شني و 
کارتريج ها در کاهش هزينه 
هاي بهره برداري تصفيه خانه 
نانو فيلتر شهرک ارس از توابع 

 پلدشت

 

انسداد سريع  فيلترهاي کارتريج وتعويض 
روزه احتماال بيانگر عدم  31روزه بجاي  15

کارائي فيلتر پيش تصفيه  شني تحت فشار  
وياکيقت نامطلوب فيلترهاي کارتريج يا نياز 
 به اصالح کيفيت آب خام مي باشد

کل هزينه بهرهبرداري از تصفيه 

NFخانه  بيش از کل اعتبار دريافتي  
براي بهره برداري شهرستان پلدشت  
مي باشد  لذا کاهش هزينه هاي 

ر هزينه براب 5بهره برداري بيش از 
هاي فروش آب در راستاي کاهش 
از  قيمت تمام شده محصول نهائي 
 الزامات مي باشد.

اصالح فيلتر  شني پيش تصفيه و تعويض نوع 
کارتريج ها با افزايش فاصله زماني تعويض 
 کارتريج ها و شستشوي ممبرانها خواهد بود

 ارايه راه حل

2 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

کارائي تصفيه خانه وتلند افزايش 
روستاي  کوک تپه مهاباد در 
فصول سرد  با کاشت گونه هاي 
گياهي آبزي مقاوم در برابر سرما 

 يا هميشه سبز

 

 

با عنايت به سرد سير بودن  استان 
آذربايجان غربي و ديگر مناطق سردسير 
کشور، طول مدت رويش ني هاي منطقه  
 7 تصفيه خانه روستاي گوگ تپه  بيش از
ماه نمي باشد ،لذا براي افزايش راندمان 
عملکرد وتلند هاي  زير سطحي و روي 
سطحي در زمان  خارج از فصل رويشي 
گياهان جهت حذف مواد آلي ترکيبات 
نيتروژن و فسفات دار  ضروري است  در 
کنار يا بجاي نيزارها از گياهان هميشه 
سبز،جلبکهاي وديگر آبزيان موثر در امر 

فاده شود.تصفيه است  

طول مدت رويش گياهان منطقه 
سرد سير  بودن  تصفيه خانه روستاي 

ماه نمي باشد  7گوگ تپه    بيش از 
لذا راندمان عملکرد وتلند هاي  زير 
سطحي و روي سطحي در زمان  
خارج از فصل رويشي گياهان کاهش 
مي يابد. امکان افزايش عملکرد 
حذف مواد آلي ترکيبات نيتروژن و 

دار و غيره  تصفيه خانه  با  فسفات
افزايش مدت رويش گونه هاي 
گياهي آبزي و استفاده از ديگر آبزيان 
 موثر در امر تصفيه ،وجود دارد.

استفاده از گونه هاي گياهي هميشه  سبز آبزي، 
راندمان حذف مواد آلي ، ترکيبات نيتروژن و 

 فسفردار و غيره را باال مي برد.

ارايه راه حل/ 
ي بومي ساز
 فناوري

3 
روستايي 
 استان
 لياردب

ه خانه يتصف يفيو ک يارتقاء کم
موجود شرکت ابفار يها  

 

که  يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرحها
باعث ارتقاء  يره ارزش دستگاه متوليدر زنج
ندها يمحصوالت خدمات و فرآ يو کم يفيک

شود يم  

با توجه به مهاجرت معکوس خصوصا 
روستاها و کمبود در بهارو تابستان به 

دار و يپا يد منابع آبيآب شد
ت ير باعنايان اخيسال يها يخشکسال
د وعدم يجد ينده هايش آاليبه افزا
در حذف  يفصل يندهايفرا يکارائ
ت تحت معيش جيز افزاينهاو نيا

درفصول گرم  "پوشش مخصوصا
 سال 

ش يو افزا يديتول يابها يفيک يارتقا سطح
نيسطح بهداشت مشترک  

از  يريد اب جهت جلوگيتول يکم شيافزا
 اعتراضات

 ارائه راه حل 

نياز سازمان نوآوري وطرح هاي کالن توسعه فناوري بررسي راهکارهاي حذف نيترات روستايي  4 ش راندمانيه خانه و افزايبهبود کارکرد تصفضرورت دستيابي به کيفيت آب   راه حل  ارائه 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05در اهداف مورد انتظار )حداکثر  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 استان
 اصفهان

در فرايند فيلتراسيون تصفيه خانه 
 هاي آب روستايي 

) پايلوت در يکي از تصفيه خانه 
 هاي آب(

اولويت دار وزارت نيرو)اقتصاد 
 آب(

 مشکل استاندارد با بهره گيري از فرايند نوين

5 
روستايي 
 استان
 اصفهان

و بهبود کارکرد تصفيه  ءارتقا
خانه فاضالب گرچگان با پايش 
 انرژي در راستاي مديريت سبز

تصفيه  هاي نوين سيستم
فاضالب)طرح هاي کالن توسعه 
 فناوري اولويت دار وزارت نيرو(

 نوآوري و نياز سازمان

 يفناور ييبا توجه به لزوم بکارگ
ه فاضالب و ين در تصفينو يها

و  يبهره بردار ينه هايکاهش هز
يانرژ  

ش راندمانيه خانه و افزايبهبود کارکرد تصف  
راه حل  ارائه

 مشکل

6 
روستايي 
 استان
 الميا

بررسي عملکرد حذف مواد آلي با 
استفاده از صافي شني کند و 
 ارائه دستورالعمل ملي

 اقتصاد آب
 ارتقاي کيفي محصوالت)آب( -

 رفع مشکلي از مشکالت صنعت آب -
کاهش کيفيت منابع آب  -

 سطحي و زيرزميني
تعيين عملکرد صافي شني کند در حذف مواد 

 آلي طبيعي از آب
دستورالعمل 
 ملي

7 
روستايي 
 استان
 الميا

بررسي و مقايسه عملکرد حذف 

H2Sهمزمان آهن، منگنز و  از  
منابع آبي با استفاده از زئوليت 

کاتاليست اکسنده،  خام،
گلوکونيت)گرين سند(، سنگ 
معدن پيروليزيت) مطالعه 
موردي:روستاهاي ماژين، 
 گنجوان و چنان(

 اقتصاد آب
 ارتقاي کيفي محصوالت)آب( -

 مشکالت صنعت آب رفع مشکلي از -

محدوديت منايع آبي در سطح  -
 استان

کاهش کيفيت برخي منابع  -
بدليل وجود آهن، منگنز و 

H2S 

بررسي و تحليل خواص فيزيکي و  -
شيميايي جاذب و عوامل موثر بر تبادل يوني 

 H2Sآهن، منگنز و 

بررسي قابليت جذب بسترهاي زئوليت  -
خام،کاتاليست اکسنده، گلوکونيت)گرين سند(، 
سنگ معدن پيروليزيت بر حذف  آهن، منگنز و 

H2S 

ارائه راه حل-  
 تهيه-

دستورالعمل 
 ملي

8 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ينمونه بردار ياستفاده از روشها
 ي( برايدانيظ در محل) ميو تغل

از حالل از  يعار يرينمونه گ
ن ييتع يبرا يسطح يآبها

يمشتقات نفت  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

از آبها،  يفعل يروش نمونه بردار
ل حمل و نقل نمونه ياز قب يمشکالت
نه را به همراه يت و هزير ماهييها، تغ

ک روش يدارد. در صورت وجود 
 "محل"که بتواند، در  ينمونه بردار

را  يظ مشتقات نفتياستخراج و تغل
ن مشکالت به حدأقل يانجام دهد، ا

پرتابل  يستين روش بايرسد. ا يم
از حالل باشد. يبوده و عار  

نمونه  يو برايک روش آلترناتيبه  يابيدست-
 يظ مشتقات نفتيش تغلي، استخراج و پيبردار

 از آب
حذف انتقال نمونه آب از روستاها به -

شگاهيآزما  
 يدروکربورهايسنجش مقدار مشتقات و ه-
مورد انتخاب شرکت آبفار يدر روستاها ينفت  

ساخت نمونه و 
 ارائه راه حل

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

اندازه گيري پارامترهاي خاص و 
جزئي در آب )يون هاي 

 ،ت و بروماتيکلر ،پرکلرات
(توکسافن  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ن يا عدم حضور ايبا دانستن حضور 
 يو مقدار آن، از صدمات جان يون ها

 ياديمردم تا حد ز يو خطر سالمت
شود که به جز صرفه  يم يريشگيپ

مصرف  ي، با بهبود سالمتيماد

سه با يدر آب روستاها و مقا يون هان مقدار ييتع
يجهان ياسهايمق  

که  يوني يتوگرافاستفاده از روش مدرن کروما
را  يريتواند اندازه گ يبه سرعت و سهولت م

 انجام بدهد. 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05در اهداف مورد انتظار )حداکثر  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ح، مقرون به صرفه يق، صحيافتن روش دقي کنندگان سروکار دارد.
 يع و تا حد ممکن پرتابل براي، سرياقتصاد

ونيز يار ناچير بسيسنجش مقاد  

11 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

استفاده از مواد استخراج کننده 
ه نانو يبر پا يبات آليترک
ر يسنجش مقاد يبرا يتکنولوژ
در آب با استفاده  يز مواد آليناچ

يگاز ياز کروماتوگراف  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

ن در رايا يگاه هشتميبا توجه به جا
بتوان  يستي، بايجهان ينانو يفناور

از نانو  يک جنبه کاربرديبه عنوان 
از آب  ي، استخراج مواد آليتکنولوژ

 يستين روش بايرا انجام داد. ا
باشد تا  يگاز يسازگار با کروماتوگراف

را به سرعت  يبات آليبتواند ترک
د.ينما يرياندازه گ  

 يآل باتين ترکياستخراج نو ياستفاده از روشها
ينانو تکنولوژ يبر مبنا  

 يو سمّ يآل ياز حاللها يعار يافتن روشهاي
موجود در آب ي)روش سبز( استخراج مواد آل  
کمتر نمونه ياستفاده از حجمها  

 يت و دقت باالتر آماده سازيسرعت، حساس
 نمونه

 ارائه راه حل

11 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ن فنلها در آب با استفادهييتع
کرو( استخراج فاز جامد و ياز)م

عيما يکروماتوگراف  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

 يدتريافتن روش جدي يق برايتحق
ز يار ناچير بسيسنجش مقاد يبرا

از حالل  يفنلها در آب با روش عار
ده شده که بتواند يا حالل کاهي
 يگاز ين روش کروماتوگرافيگزيجا

شود يفعل  

 يبرا يديافتن روش جدي يق برايتحق
 يبات فنليترک يريظ و اندازه گياستخراج، تغل

 يدر آب که بتواند با روش معمول )کروماتوگراف
ت، دقت، حد يسرعت، حساس( از لحاظ يگاز
مت رقابت نموده، مصرف حالل يص و قيتشخ

قل برساند.ارا به حد يآل  

 ارائه راه حل

12 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

 ياز پارامترها يحذف برخ
له يآب بوس ييايميو ش يکيزيف
ق دو روش الکترو فنتون و يتلف

توسط نانو ذرات  يستيفتوکاتال
 آهن

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ق استفاده نانو ذرات آهن ين تحقيدر ا
ق دو روش الکترو فنتون يصفر و تلف
نده ها در يحذف آال يکيتيو فتوکاتال

شود. استفاده  يق ميک راکتور تحقي
 يطهايمشابه مح يط آبياز مح
ن روش يا ياياز جمله مزا يعيطب

 ين پژوهش بهبود برخياست. در ا
آب مانند بو، طعم  يکيزيخواص ف

ن حذف کامل يرنگ و... و همچن
 يياايميش ينده هاياز آال يبرخ

شود . يم يبررس  

قيلوت تحقيو ساخت پا يطراح  
از رنگها از فاضالب  يزان حذف برخيم يبررس
ق.يله روش مورد استفاده در تحقيبوس  
 ييايميش يندههايزان حذف آاليم يبررس
قيله روش مورد استفاده در تحقيبوس  

بازده راکتور مورد نظر يبررس  

 ارائه راه حل

 

 



 11                                              4931 سالرو در يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضالب -9-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

باالدستي در وزارت نيرو اسناد 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
خراسان 
 يرضو

حذف  يبرا يروش عمل ارائه
در مناطق  يترات از منابع آبين

ييروستا  

ت و يري، مديآب و پساب/بررس
نده ها در آبيآال ينيگزيجا  

ستم ها و يو ساخت س يطراح يپروژه ها
ن بار در کشور )مشابه ياول يدستگاهها برا

( که با هدف کسب يو نمونه ساز يساز
ل ي، ساخت و تکميطراح يهرگونه دانش فن

شوند. يستم ها انجام ميزات و سيجهت  

ش از حد يترات بيبا ن يوجود منابع آب
ترات يزان نياستاندارد و لزوم کاهش م

ن منابعيا  

ع يسر يرود روش يشده انتظار م ارائهدر روش 
کاهش  يو مقرون به صرفه با حداقل پساب برا

شود. يمعرف يترات منابع آبيزان نيم  

 يساز يبوم
و  يفناور

ساخت نمونه 
 محصول

2 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

له يحذف رنگ از فاضالب بوس
ستيد و نانو فتوکاتالينور خورش  

Cuo-Zro2-Al2O3-TiO2. 

خصصي آب ، ون تيسيکم
 کشاورزي و منابع طبيعي

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ت ين پژوهش کاربرد نانو کمپوزيدر ا
از چهار  يد که بروش همرسوبيجد
، ه شده استيمرسوم ته يمه هادين

 يدر حذف رنگها مورد استفاده قرار م
مورد  يزان انرژيکاهش م يرد. برايگ

د يم خورشياستفاده از نور مستق
شود. ياستفاده م  

ت مورد استفاده ،حذف يجاذب نانو کمپوزسنتز -
ط يافتن شراين متد،يبا ا يانتخاب يرنگزاها
ل دما، غلظت، ينة حذف رنگزا )از قبيبه

ت يت  نانو کمپوزين ظرفييپ.هاش...( ، تع
 يابين امکان بازييسنتز شده در حذف رنگزا ، تع

ت سنتز شده پس از اشباع شدن  ، ينانو کمپوز
انجام طرح يز براايومورد ن ين انرژييتع  

 ارائه راه حل

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

منابع ک ها از يوتيب يحذف آنت
فاضالب آنها از مانده يباقآب و 
ت يت بنتونيله نانو کمپوزيبوس

شده يسيمغناط  

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 يو توسعه ا يکاربرد  يپژوهش يطرح ها
، باعث  يارزش دستگاه متولره يکه در زنج
محصوالت ، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا

شود . يندها ميفرا  

ن پژوهش کاربرد نانو ي. در ا
 يد که بروش همرسوبيت جديکمپوز
ه شده يمرسوم ته يمه هادياز چهار ن

رد.يگ ياست مورد استفاده قرار م  
 يعيک ماده طبياز  در منابع آب 
ت که عموما در يمانند بنتون
رود و  يه بکار ميتصف ياستخرها
ر سطح آن توسط نانو ذرات ييتغ
 يس آهن جهت حذف آنتيمغناط
رود. يمختلف بکار م يکهايوتيب  

ت مورد استفادهيسنتز نانو کمپوز-  
ن متديبا ا يک انتخابيوتيب ينتآحذف   

ل يک )از قبيوتيب ينة حذف آنتيط بهيافتن شراي
 دما، غلظت، پ.هاش...(

 

 ارائه راه حل

4 
روستايي 
 استان
 کرمان

طراحي و ساخت آب شيرين کن 
  نسل نوين خورشيدي

حوزه آب و پساب: شناسايي 
روش هاي نوين مديريت و بهره 
برداري بهينه منابع آب و سامانه 
 هاي آب و فاضالب

آيين نامه 5-1-4بند   
افت کيفيت آب منابع زيرزميني در 
 سال هاي گذشته در استان

تکنولوژي هاي شيرين سازي بررسي انواع -
 آب با استفاده از انرژي خورشيدي

انجام مطالعات طراحي براي ساخت آب -
 شيرين کن خورشيدي

ساخت آب شيرين کن خورشيدي-  
تست،راه اندازي و بهره برداري از آب شيرين -

 کن خورشيدي

ساخت نمونه 
 محصول

5 
روستايي 
 استان

و  يکروبيحذف همزمان عوامل م
)آهن و  ييايميش يندهايآال

 ينيگزيت وجايري،مد يبررس
نده ها درمنابع آبيآال  

، ين بار با انجام مطالعات موردياول يبرا
از مشکالت صنعت آب و برق را  يمشکل

طرح ينوآور  
بوده که قدرت شرفته يند پيک فرايند ين فرايا
دارد. لذا، با استفاده از  ييار بااليون بسيداسياکس

 ارائه راه حل



              11                                                                                                                                                                                            و شرکت هاي زيرمجموعهمهندسي آب و فاضالب کشور شرکت 

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

باالدستي در وزارت نيرو اسناد 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

اک( آب يو آمون يمنگنز، مواد آل النيگ

شرفتهيند پيبا استفاده از فرا UV  
 مرکب

کند يحل م چگونه ماده ياز به افزودن هيند بدون نين فرايا 
، اسپور يکروبيبه آب، هم عوامل م ييايميش

شوند و هم  يروسها نابود ميها و و يباکتر
 ياک به عالوه مواد آليآهن و منگنز و آمون

ر کوتاه ايموجود در آب در زمان بس ياحتمال
گردند يحذف م  

6 
روستايي 
 استان
 النيگ

جذب  ستميعملکرد س يبررس
در  يعيطب تيتوسط زئول وميآمون
 يمبان نيتدو و لوتيپا اسيمق
آن در منابع آب استان  يطراح

النيگ  

 ينيگزيت وجايري،مد يبررس
نده ها درمنابع آبيآال  

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد يبردار مشخص م  

بودن طرح يکاربرد  
ستم جذب يعملکرد س يلوت و بررسيساخت پا
 يسات آبرسانيدر تأس ياس کاربرديدر مق

النيگ ييروستا  

 يساز يبوم
 ي/ تهيهفناور

 دستورالعمل

7 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

ن در جهت ينو يهايفناور يبررس
منابع  خاص از يحذف پارمترها
 يدر روستاها يدنياب آشام

 سطح استان

 

به  يينکه آب و فاضالب روستايبا توجه به ا
ت مناسب و يفين آب با کيدنبال تأم
باشد لذا طرح مذکور باعث باال  ياستاندارد م

 يم يش در منابع آبيو پا يفيبردن سطوح ک
 گردد.

ت آب شربيفيباال بردن ک  

 يروستاها با توجه به پراکندگ ين آب برايتأم
نکه منابع يدر سطح شهرستانها و با توجه به ا

ش و اندازه يباشد لذا پا يم ينيرزمين آب زيتأم
ت باال يآب از اهم يفيک يپارامترها يزريگ

برخوردار است و استفاده از  يوحساس
 يفيمدرن باعث ارتقاء سطح ک يهايتکنولوژ

گردد.يخدمات در حوزه سالمت آب م  

 ارائه راه حل

8 
روستايي 
 استان
 خوزستان

ه يروش تصف يامکان سنج

در جا در مناطق فاضالب 

 روستايي خوزستان 

ش يهما ياختصاص يشاخصها

رويران ارشد وزارت نيمد  

فاضالب با  يامکان دفع بهداشت يبررس

نه ين هزيکمتر  
يبهره بردار ينه هايکاهش هز  

ه فاضالب در جا يا روش تصفينکه آيا يبررس

ر استيخوزستان امکان پذ ييدر مناطق روستا  
  

3 
روستايي 
 استان
 بوشهر

ر متمرکز ب ه  يه غيتصف استفاده از
ش   رفته يون پيداس   يروش اکس

ت يفيبا ک يپساب ديتول و ييايميش
ر شرب يمصارف غ يمناسب برا  

کارامد  يروشها اييشناس
 يارف  براعنامت يآبها استفاده از

 مصارف مختلف
شوديخدمات م يفيوک يباعث ارتقا کم  

ن آب يت ام  ين ب را يمش ترک  يتقاضا
س  بز ب  ه عل  ت  يور وفض  اي  دام وط

 يکمبود منابع آب درمح ل روس تاها  
 استان

ن يدرت ام  يت  بهداشتيفياستفاده از پسا ب با ک
ير شرب انسانيغ يآب مورد تقاضا  

 يس  از يب  وم
ا ي ي   فن   اور
لوتيپا ياجرا  

 

 

 

 



 11                                              4931 سالرو در يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 فناوري هاي نوين گندزدايي آب -9-4

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي بودن 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

اثرات گاز کلر  يابيو ارز يبررس
سات و ارائه يتأس يبر خوردگ
نه جهت يبه يراهکارها
از آن يريجلوگ  

 
گاز کلر و  يباتوجه به مخاطرات کپسولها

آب ييت امر گندزدايحساس  

 يوجود تعداد  قابل توجه کپسولها
شرکت يکلر در محل پروزه ها  

از گاز  يسات ناشيتأس يکاهش اثرات خوردگ
عملکرد و کاهش  ينه سازيکلر در جهت به
شرکت ينه هايهز  

 ارائه راه حل

2 

روستايي 
 استان
ه يلويکهگ
 مدحرايو بو

در ت يآنول يماده گندزدا يبررس
ا و يارديژ يستهايحذف ک

وم از آب شرب يديپتوسپوريکر  
ت(يلوياس پايدر مق)  

،  يکشاورز يون تخصصيسيکم
ط ي/ محيعيآب و منابع طب

و  يبهساز يست / روش هايز
نده هوا ، آب و ياصالح منابع آال

 يخاک کشور و ارائه راهکارها
 يمهار و کاهش آلودگ يريشگيپ

از آن يناش  

که در  يو توسعه ا يکاربرد يطرح پژوهش
آب  يفيره ارزش شرکت باعث ارتقاء کيزنج

شود. يم  

سالم و استفاده  يدنين آب آشاميتام
ن ، کارآمد و ينو يک هاياز تکن

 يک ضرورت ميمقرون به صرفه 
ه آب با مواد ين تصفيباشد. بنابرا
مهم و  ياز روش ها يکيگندزدا 
 يدنيداشتن آب آشام يبرا ياساس

باشد. يسالم م  

تعيين ميزان اثرگذاري ماده آنوليت در از بين 
بردن ارگانيسم هاي مقاوم همچون 

در آب شرب کريپتوسپوريديوم  و ژيارديا  
لوتيپا ياجرا  

 

 استحصال انرژي -9-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 زدياستان 

طرح تهيه پايلوت سيستم بيوگاز 
پسماند روستايي از فاضالب و  

کميسيون تخصصي، کشاورزي، 
منابع طبيعي/ آب و پساب/ آب و 
هاي (/ بررسي شيوه45)رديف 

ارتقاء و بازسازي تصفيه خانه 
هاي آب و فاضالب با تکيه بر 

 دانش بومي

طرح هاي پژوهشي کاربردي و توسعه اي 
که در زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث 
ارتقاي کيفي و کمي محصوالت، خدمات و 
ره فرايندها مي شود و داراي متقاضي و به
 بردار مشخص مي باشد.

قابليت انجام طرح، باصرفه بودن و 
 اثر بخشي طرح، کاربردي بودن طرح

جمع آوري فاضالب و استفاده از آن جهت 
استحصال گاز از فاضالب روستايي جهت 

هاي روستايي، حفظ محيط تأمين گاز خانه
هاي زيست محيطيزيست و آلودگي  

بومي سازي 
 فناوري

2 
روستايي 
 زدي استان

آوري هاي بهينه جمعراه
فاضالب و استفاده از پساب در 
 مناطق خشک و کويري

کميسيون تخصصي، کشاورزي، 
آب و منابع طبيعي/ آب و پساب/ 

هاي (/ بررسي شيوه45)رديف 
ارتقاء و بازسازي تصفيه خانه 
هاي آب و فاضالب با تکيه بر 

 دانش بومي

طرح هاي پژوهشي کاربردي و توسعه اي 
زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث  که در

ارتقاي کيفي و کمي محصوالت، خدمات و 
فرايندها مي شود و داراي متقاضي و بهره 

 بردار مشخص مي باشد.

اهميت و مناسبت، کاربردي بودن 
 طرح

 

هاي مناسب جهت استفاده از حلارائه راه
فاضالب روستاهاي استان با توجه به نوع اقليم 

 کويري
حلارائه راه   
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 پساب و لجن و استفاده از آنها -9-6

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05انتظار )حداکثر در اهداف مورد  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

ن ينو يستم هايس يبررس
 يل  پساب خروجيتقل يروشها
و ارائه  ين کن هاريآب ش
 ي)اجرا يکاربرد يراهکارها
لوت(.يپا  

 
 يکه متضمن کار در مرزها ييپروژه ها

باشد. يم يدانش و فناور  
يش راندمان و بهره وريافزا  

ن کن مجتمع يريآب ش استفاده ازدفع پساب
 کشار.

اجراي 
 پايلوت

 

 بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها -9-7

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه داليل 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 تهران

و  نين  و ياس  تفاده از روش ه  ا
 اقتص   ادي و زيس   ت محيط   ي

ه فاضالب در روستاهايتصف  
آيين نامه 1-1-4بند   استفاده مجدد از پسابشناخت و   ست يت منابع آب و کاهش خطرات زيفيارتقاء ک 

يطيمح  

 /ارائه راه ح ل  
س        اخت 
 محصول 

2 
روستايي 
 استان
 گلستان

احداث  يت بندياولو و يابيارز
ه يکوچک تصف يستم هايس

ک از يفاضالب در هر 
استان گلستان يشهرستانها  

  

عالوه بر مسئله عدم پوشش و کنترل 
 ييدر مناطق روستادفع فاضالب 
آگاهي از وضعيت استان گلستان، 

دفع در  يو امکان سنجموجود 
-يژگيط و ويشرا ها با توجه به روستا
-تيو  محدود يطيو  مح يمياقل يها
هر منطقه، مشکل بزرگ تر از  يها
گردد. لذا شناخت کامل  يم يآن تلق
اتخاذ  يمطروحه برا يت هاياز وضع
 نقش مهمي در ييمات اجرايتصم

انتخاب و اولويت بندي آن دارد، از 
اينرو بررسي وضعيت موجود دفع 
فاضالب در روستاهاي کشور نيز 
-يکي از اهداف اين طرح محسوب مي

 .شود

، يطي، محيميت اقليشناخت کامل از وضع
استان  يروستاها يت هايها و ظرفتيمحدود

ه يستم تصفيرش سيگلستان در خصوص پذ
 فاضالب.

 يها يژگيتناسب با وم يستم هايس يبررس
.ين الملليفوق الذکر در سطح ب  

با  يو مهندس يارها و ضوابط قانونين معييتع
 يان مدت در اجرايافق م ينيش بيتوجه به پ

ه فاضالب.يتصف يطرح ها  
ه يتصف يستم هايس يامکان اجرا يت بندياولو

 14ن )يانگيم يم هايک از اقليفاضالب در هر 
م( در استان گلستان.ياقل  
 يهاستميس ياجرا يزمان يت بنديترتب و اولو
 يهاک از شهرستانيه فاضالب در هر يتصف

ت سه گانه ياستان گلستان با توجه به اهم

 يساز يبوم
يفناور  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه داليل 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

رگشت يو  ي، بهداشت عموميطيست محي)ز
(ياهيسرما  

 

 محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب -01

 ارتقاء و بهينه سازي در شبکه توزيع آب -11-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
نهايي محصول 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 بوشهر

ل يعوام ل تش ک   عل ل و  يبررس
 و يآب رسان يرسوبات درلوله ها

رفع آن ب ا توج ه ب ه     يراهکارها
 ط آب ويش را  ع آب ويط توزيشرا

منطقه ييهوا  

ت يريمد يوه هايش  يبررس
مصرف وکاهش هد ررفت 
 دربخش شرب

حل مشکل يبرا يمطالعه مورد  

آب  يلول  ه ه  ا يگرفتگ   يفراوان    
 يهايم  وارد متعددشکس  تگ  يرس  ان
ن يازآن واعتراض  ات مش  ترک  يناش  

ع آبينسبت به توز  

شبکه  ير ونوسازينه تعميبه حداقل رساندن هز
آب وکاهش هدررفت آب يها  

 ارائه راه حل

2 
روستايي 
 استان
 خوزستان

خطوط  ينه سازيو به ينوساز

با  يآبرسان يانتقال و شبکه ها

ارهيچند مع يريم گيکرد تصميرو  

نه يد و بهيجد ينمرکز بر روشها   نه هايکاهش هز   

و  يآبرسان يشبکه ها يو بهساز ينوساز

خطوط انتقال و شبکه با  ينه سازيبه يبررس

ارهيچند مع يريم گيتصم کرديرو  
4 

3 
روستايي 
 استان
 زنجان

ساخت دستگاه کشف انشعابات 

 يپل يلوله ها يرو بر رمجازيغ

زهيلن وگالوانيات  

ت يريم ومدياثرات اقل يبررس

يوخشکسال يخشک  

د يتول يبرا يواردات ينمونه ها يبازمهندس

 در داخل کشور.

کاهش سهم عمده تلفات آب در 

 شبکه وخطوط انتقال آب .

ر يکشف انشعابات غ ينه هايکاهش هز

 مجازوبه حداقل رساندن آن.

خت نمونه سا

 محصول

4 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

ش يآرا يو اقتصاد يسه فنيمقا
 يم حلقويو ن يحلقو، يشاخه ا
ن يع آب و ارائه بهتريشبکه توز

 مدل هيدروليکي

 
آب ،  يون تخصصيسيکم

يعيو منابع طب يکشاورز  

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

واترکد و  يارهااستفاده از نرم افز
 يشبکه ها يمز و ... در طراحيواترج
ار معمول يدر حال حاضر بس يآبرسان

دارد  ين طرح سعيگشته است اما ا
جهت  يو فن يسه اقتصاديک مقاي

ش يبا استفاده از نوع آرا يانجام طراح
( يا حلقوي يلوله ها )بصورت شاخه ا
ن راه جهت ينه تريانجام دهد که به

شنهاد گردد.يشبکه ها پ يطراح  

چه  يش لوله ها بصورت حلقوي. استفاده از آرا1
 تاثيري در کاهش هزينه هاي سيستم دارد .

 يش لوله ها بصورت شاخه اي. استفاده از آرا2
 چه تاثيري در کاهش هزينه هاي سيستم دارد .

يو شاخه ا يش حلقويق آراي. تلف3  

/ ارائه راه حل
 تهيه نرم افزار 

 ارائه راه حلت مصرف در يرياعمال مد يق بر رويتحق يتمنديرضا -ت مصرفيريمد ين بار در سطح شرکت هايکه اول يپروژه ا __و  ت مصرفيريمد يبررسروستايي  5
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
نهايي محصول 

 تحقيق

 استان
 سمنان

ت فشار هوشمند در شبکه يريمد
 يتمنديع و اثرات آن بر رضايتوز

 ن و کاهش اتفاقاتيمشترک
روستا دهمال( ي)مطالعه مورد  

ت مصرف آبيريرود. مد يآبفا بکار م نه هايکاهش هز -نيمشترک  زات ساده به يدهمال با نصب تجه يروستا 
صورت هوشمند تا از بروز اتفاقات مکرر در 

 يريآب جلوگ يا قطعيل کمبود يشبکه به دل
ن يمشترک يتمنديرضا يابيت ارزيشود و در نها

رد.يگ يانجام م  

6 
روستايي 
 استان
 کرمان

آبرساني باالنس حساسيت شبکه 

روستاي وامق آباد به عوامل هدر 

 رفت آب

حوزه آب و پساب: توسعه و 

بومي سازي روش هاي نوين 

پايش و اصالح شبکه هاي 

توزيع آب و جمع آوري فاضالب 

 کشور

آيين نامه 3-1-4بند   

با توجه به پرت باالي آب از طريق 

شبکه توزيع به جهت کمينه نمودن 

 پرت آب اجراي اين طرح به صورت

 پايلوت مدنظر قرار گرفته است.

نه يکم يبرا يمؤثر و علم يارائه راهکارها -
از اتالفات شبکه يريا جلوگيکردن   
ن و يانشعابات مشترک ياستاندارد ساز -
 يجمع آور يراهکارها يو بررس ييشناسا

ر مجاز موجود در شبکهيانشعابات غ  
از  يريجلوگ يمناسب برا ييه الگويته -

ر مناطقيسا يم آن برايهدررفت آب و  تعم  

 اجراي پايلوت

7 

روستايي 
 استان
کهگيلويه 
                  مدو بويراح

 يعوامل موثر بر خوردگ ييشناسا
سات و خطوط لوله يتأس
 يمشروب از چاهها يروستاها
دشت آب دالون امام زاده  يآهک

 يکاربرد يجعفر و ارائه راهکارها
يحذف عوامل خوردگ  

،  يکشاورز يون تخصصيسيکم
/ آب و پساب يعيآب و منابع طب
ت يريمد يوه هايش ي/ بررس

مصرف و کاهش هدررفت آب 
، شرب  يکشاورز يدر بخش ها

 و صنعت

که در  يو توسعه ا يکاربرد يطرح پژوهش
آب  يفيره ارزش شرکت باعث ارتقاء کيزنج

شود يم  

انتقال آب  يدر لوله ها يخوردگ
 يجه هدررويو در نت يدگيباعث ترک
ن عوامل ييشود. لذا تع يآب م
 يعمل يو ارائه راهکارها يخوردگ
نه ها و يتواند باعث کاهش هز يم

جاد شده گردد.يحل مشکالت ا  

در خطوط انتقال  يجاد خوردگين عوامل اييتع-
 آب

جهت کاهش  يو عمل يياجرا يارائه راهکارها-
نه هايهز  

 /ه حلارائه را
 اجراي پايلوت

 

 هيدروليک شبکه -11-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05انتظار )حداکثر در اهداف مورد  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

ت يوضع يب شناسيآس
ان آب در خطوط يجر يکيدروليه

انتقال و شبکه مجتمع هاي 
آبرساني روستايي استان سيستان 

و ارائه راهکارهاي  و بلوچستان
 اجرائي

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 ياريآب يو حت يبحث آب و آبرسان
، مباحث يکشاورز ينهايمزارع و زم

د ياست که با يار مهم و ضروريبس
مبذول گردد. يژه ايبه آن توجه و  
حال حاضر در حدود  يقاتيطرح تحق

 يو مهندس يبرطرف نمودن موانع فن
ع يجهت توز يآبرسان يدر شبکه ها

 يعادالنه آب در سطح روستاها م

 ييد آب در مناطق روستايبا توجه به کمبود شد
م استان ياستان و گرم و خشک بودن اقل

 ين مشکالت را در شبکه هايا يضرورت بررس
ن طرح با ياد. ينما يپررنگ تر م يآبرسان
ش يدارد مشکالت پ ين عوامل سعيا يبررس
شبکه ها را  يو نگهدار يبهره بردار يرو

ش راندمان شبکه يدر افزا يکاهش داده و سع
ان دارد.يت روستائيها و رضا  

 ارائه راه حل
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05انتظار )حداکثر در اهداف مورد  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

  باشد.

 

 نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات -11-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

وزارت نيرو اسناد باالدستي در 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 خوزستان

استقرار  يامکان سنج يبررس 
ستم يس TPM در شرکت آبفار  

خوزستان ييروستا  

  
نه در نگه يد و بهيجد ينمرکز بر روشها
راتيو تعم يدار  

و  ينگهدار ينه هايکاهش هز
راتيتعم  

توقف دستگاه  اتالف ناشي از  وکاهش يبررس- 
      ،اتالف مربوط به عدم تنظيم دستگاه ها ، ها

،تي و دائمياتالف ناشي از توقف موق              
   ،اتالف ناشي از کم بودن سرعت توليد

     اتالف ناشي از دوباره کاري ها  

  

2 
روستايي 
 استان
 سمنان

لوله  يطول يدگيعلل ترک يبررس
 يابيلن و ارزيات يپل يها
 يمطالعه موردي )کيمتالوژ

دولت آباد( يروستا  

___ 
 ين بار در سطح شرکت هايکه اول يپروژه ا

رود. يآبفا بکار م  
رفع مشکالت  -بودن يکاربرد
ميارائه راه حل قابل تعم -مبتالبه  

دولت آباد با مشکالت  يروستا يمطالعه مورد
لوله  يکيمتالوژ يابيع و ارزيده در شبکه توزيعد

آنها يدگيل ترکيدال ييها و شناسا  
 ارائه راه حل

3 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

 يت و امکان سنجين ماهييتع
جاد شده در لوله يحذف رسوبات ا

مناطق  يانتقال آب در برخ يها
 بلوچستان

 
آب ،  يون تخصصيسيکم

يعيو منابع طب يکشاورز  
 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 يا گرفتگيانسداد خطوط اتقال آب 
ش يا موجب افزاآنه يو کل يجزئ

 ين از دبيفشار بر پمپها شده و همچن
کاهد که سبب خسارت به  يآب م
 يانتقال آب و پمپاژ م يستمهايس

گردد. حذف عوامل راسب شونده 
 يش از ورود آنها به لوله ها، ميپ

د. ينما يريشگيتواند از آن مشکل پ
ن عوامل، جنس و يحذف ا يبرا
گردد. يشناسائ يستيت آنها بايفيک  

 يت رسوبها و عواملين ماهييو تع يالف( شناسائ
 يد رسوبات در لوله هايکه در آب سبب تول

شوند. يانتقال آب م  
ش ين عوامل از آب پيحذف ا يب( امکان سنج

انتقال آب يستمهاياز ورود به س  

 

 ارائه راه حل

4 
روستايي 
استان 
 فارس

 و حوادث تعداد يابيارز و يبررس
 يراهکارها ارائه و اتفاقات
 آب يها شبکه در آن کاهش
 راهکار نيبهتر انتخاب و شرب

يپژوهش ت مصرفيريمد   

تحقق اهداف ياز شرکت درراستاين  

 لزوم رفع مشکالت
 ارائه راهکارها 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

وزارت نيرو اسناد باالدستي در 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 ييروستا يآبرسان مجتمع در
 )پايلوت اجرايي(

5 
روستايي 
 استان
 فارس

 در نوين روشهاي وکاربرد بررسي
)جهت  سازندي آبهاي شناسائي

انجام پروژه با طرح کالن وزارت 
و  يليفس يها نيرو با عنوان آب

 ژرف هماهنگي صورت گيرد(

 ارائه راهکار   بهينه سازي کاربردي پژوهشي

6 
روستايي 
استان 
 فارس

 اءياح يراهکارها يبررس
 دروژنيه ديسولف يدارا يچاهها
 نهيگز وارائه استان يها پروژه در

از ين و( ياجرائ لوتيپا)برتر
تحقق اهداف  يشرکت درراستا

 در راهکار نيا نمودن ياتيعمل
3و2و1 يها پروژه  

يپژوهش  
 

تيفيک يارتقا تيفيش کينه ها افزايکاهش هز   ارائه راهکار  

7 
روستايي 
 استان
 النيگ

در مقاوم  يمرياستفاده از بتن پل
 ير مخازن بتنيو تعم يساز

دهيب ديفرسوده و آس  

ر ي،تعم يات سازه ايانجام عمل
شرفته وبه روز يپ يونگهدار
ارزش يبر مهندس يمبتن  

ستم ها و يو ساخت س يطراح يپروژه ها
ن بار در کشور )مشابه ياول يدستگاهها برا

( که با هدف کسب يو نمونه ساز يساز
ل ي، ساخت و تکميطراح يهرگونه دانش فن

شوند يستم ها انجام ميزات و سيتجه  

طرح يبا صرفه بودن واثربخش  

ر يدر تعم يمريعملکرد استفاده از بتن پل يبررس
ز ارائه راهکار يو ن يمخازن بتن يو مقاوم ساز

 يها و خراب يرفع شکستگ ين برايد و نويجد
به گونه  يوسته در مخازن بتنيبه وقوع پ يها
از به از مدار خارج کردن آنها نباشد.يکه ن يا  

 يمقاوم ساز
ساتيتأس  

8 
روستايي 
 استان
 النيگ

 يحوضچه ها يطراح مطالعه و
 يزوله کردن تماميا يناتراوا برا

 منصوبات داخل آن

ر ي،تعم يات سازه ايانجام عمل
شرفته وبه روز يپ يونگهدار
ارزش يبر مهندس يمبتن  

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها
، باعث يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج
محصوالت، خدمات و  يو کم يفيک يارتقا
و بهره  يمتقاض يشود و دارا يندها ميفرا

باشد يبردار مشخص م  

طرح يبا صرفه بودن واثربخش  

مان در يفاقد س يعملکرد بتن پوزوالن يبررس
ط يژه در محيناتروا و به و يد قطعات بتنيتول
د و ساخت يژه توليخورنده و بطور و يها

ر آالتيش يحوضچه ها  
 

 ارائه راه حل

 

 پمپ و مخازن -11-4

 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
سيستان و 

 يياجرا يراهکارها يبررس
ض پمپ يتعو ينه هايکاهش هز

 
آب ،  يون تخصصيسيکم

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

عوامل خطر ساز  ييدر صورت شناسا
مناسب  ييو مشکل ساز عدم کارا

 
مناسب  ييعوامل مشکل ، عدم کارا ييشناسا-

 ارائه راه حل



 19                                              4931 سالرو در يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 رديف
شرکت آب 

فاضالبو   
 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

زات يش راندمان تجهيو افزا بلوچستان
آب شرب يچاهها  

يعيو منابع طب يکشاورز  
 
 
 

 

کند . يصنعت آب و برق را حل م نه از پمپ ها با يپمپ و استفاده به 
توان انتظار  يط دلخواه ، ميشرا

را در  يکمتر ينه هايداشت که هز
ستم يشبکه به س ينگهدار يراستا
ق ين تحقين طور ايل نمود . هميتحم
ش راندمان پمپ يدارد با افزا يسع
ر کاهش برداشت آب نامناسب د يسع

از ) خشک شدن چاهها (  چاهها 
  .ديجاد نمايا

زات يپمپ و تجه يش بازدهيپمپ ، افزا
 مربوطه 

يش راندمان پمپافزا -  

2 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

آسيب شناسي مخازن بتني آب 

مناسب شرب و ارائه راهکارهاي 

 در خصوص مقام سازي

 
اهميت مخازن بتني در پروژه هاي آبرساني 

 و لزوم اجراي بهينه آنها

تعداد قابل توجه مخازن در سطح 

پروژه هاي استان و وضعيت گوناگون 

جغرافيايي و زمين شناسي و 

 توپوگرافي استان

ارائه راهکارهاي مناسب جهت اجراي بهينه 

کاهش مخازن در مناطق مختلف استان و 

ر آنها با توجه به ب اثرات ناشي از آب،خاک و ...

 وضعيت بومي استان

 ارائه راه حل

 

 كنتور، شيرآالت، لوله، اتصاالت و منهول -11-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

و س اخت   يطراح   يس از  يبوم
کنتور يشگاهيدستگاه تست آزما  

، يکشاورز يون:تخصصيسيکم
/محور : آب  يعيآب و منابع طب
ت : توسعه و يو پساب / اولو

ن ينو يروش ها يساز يبوم
 يش و اصالح شبکه هايپا
فاضالب  يع آب و جمع آوريتوز

 کشور 

ن بار در کشور ياول يو ساخت برا يطراح
( که با هدف يو نمونه ساز ي)مشابه ساز

، ساخت و يطراح يکسب هرگونه دانش فن
 يستم ها انجام ميزات و سيل تجهيتکم

 شوند.

دستگاه تست کنت ور ب ا    يساز يبوم
م ت تم ام   يو ک اهش ق  يرانيدانش ا
و  يد داخل  ي  ن محصول با توليشده ا
ش خ  دمات مطل  وب ت  ر ب  ه   ياف  زا

تست کنتور ين در راستايمشترک  

و ساخت دستگاه تست کنتور و کاهش  يطراح
د انبوه و استفاده از يمت تمام شده آن و توليق

و  يآب و فاضالب شهر يگر شرکتهايآن در د
ييروستا  

س   اخت نمون   ه 
 يمحصول، ب وم 

يفناور يساز  

2 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

هوش   مند  يس   اخت کنتوره   ا
يبوم يها يبا فناور يخانگ  

، يکشاورز يون:تخصصيسيکم
/ محور: آب  يعيآب و منابع طب
شوه  يت: برسيو پساب / اولو

ت مصرف و کاهش يريمد يها
 يدر بخش هاهدر رفت آب 

و صنعت يشرب، کشاورز  

ن بار در کشور ياول يو ساخت برا يطراح
( که با هدف يو نمونه ساز ي)مشابه ساز

، ساخت و يطراح يکسب هرگونه دانش فن
 يستم ها انجام ميزات و سيل تجهيتکم

 شوند.

هوش مند و   يبودن کنتوره ا  يواردات
 يساز ين قطعات آن ، بوميعدم تام
زون ش  رکت ب  ه از روز اف  ي  دان ش، ن 
آب  يري  ان  دازه گ يب  را ييکنتوره  ا

يمصرف  

با  يهوشمند  خانگ يو ساخت کنتورها يطراح
ن يدر ا يو باال رفتن دانش بوم يرانيدانش ا
نهيزم  

س   اخت نمون   ه 
 يمحصول، ب وم 

يفناور يساز  

روستايي  3
لارائه راه حدر انتخاب  يميو اقل يطيتاثير عوامل مح -و  يطيمحست يبا توجه به عوامل زن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه هاآب ،  يون تخصصيسيکم يعوامل موثر در فرسودگ يبررس استان  
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

ستان و يس
 بلوچستان

و  لنيات يپل يزودرس لوله ها
به  يمناسب برا يارائه راهکارها

رانداختن عوامل فوق در يتأخ
سطح شبکه هاي آبرساني 

 روستايي

 

يعيو منابع طب يکشاورز  
 
 
 

 

از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد
کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 يمنطقه نسبت به فرسودگ يمياقل
آن دقت  يين لوله ها و کاهش کارايا
ن از يمبذول دارند. بنابرا يشتريب
نموده عوامل  ين طرح سعيق ايطر

لوله ها را  يموثر در فرسودگ
ط و يدر کاهش شرا يو سع ييشناسا

نه يعوامل نامناسب جهت استفاده به
ن لوله ها انجام شود.ياز ا  

 نوع لوله ها
ه ساخت لوله ها را يتوان مواد اول يچگونه م -

 ينمود تا در کاهش فرسودگ يطراح يطور
 موثر باشد

لوله ها باعث  يطي در نگهداريچه شرا -
گردد يم يش فرسودگيافزا  

چه تاثيري در فرسودگي لوله  يعوامل انسان -
 دارد .

4 
روستايي 
 استان
 کرمان

 pvcبررسي وضعيت لوله هاي 
upvcو  اجرا شده در پروژه  
هاي آبرساني آبفار کرمان و تهيه 
دستورالعمل هاي مورد 

نياز)مطالعه موردي پروژه هاي 
 فهرج، ريگان، کهنوج و کرمان(

حوزه ماشين آالت، تجهيزات و 
صنايع کشاورزي، آب و منابع 

طراحي و طبيعي: بومي سازي و 
تطبيق ماشين ها و تجهيزات 
کشاورزي آب و فاضالب، منابع 
طبيعي، و محيط زيست از طريق 
بهبود کيفيت، طراحي، ساخت و 

 مهندسي معکوس

آيين نامه 1-1-4بند   

پس از حذف لوله هاي آزبست براي 
اجراي شبکه هاي آبرساني بهترين 
pvcگزينه موجود لوله هاي  و  

upvc بودند که متاسفانه در استان  
کرمان خوب جواب ندادند لذا به 
جهت يافتن دليل عدم کارکرد آن ها 

 اين طرح تعريف گرديد.

بهبود سازند ها مواد اوليه و شرايط عملياتي -
اساخت لوله ه  

انجام آزمايش بروي لوله هاي ساخت داخل  -
 از لحاظ مواد مصرفي در ساخت آنها

آفتاب بر تغيير خواص و بررسي تاثير تابش  -
کيفيت لوله ها و واشرهاي آب بندي با انجام 

 آزمايش
 ارزيابي لوله ها از نظر بهداشتي

ارائه راه حل 

مشکل/ تهيه 

 دستورالعمل

5 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

بررسي و ارائه روشهاي مناسب 
لوله گذاري خطوط انتقال و 
شبکه هاي توزيع آب شرب 
و  روستايي در شرايط جوي
 جغرافيايي استان کرمانشاه

 

حجم باالي عمليات لوله گذاري،پراکندگي 
روستا در استان،وضعيت گوناگون جغرافيايي 
استان و اهميت اجراي مناسب عمليات لوله 

 گذاري

با توجه به تنوع بافت جغرافيايي 
صعب العبور بودن و -روستا در استان

شرايط مختلف جوي اجراي لوله 
ال و شبکه هاي گذاري خطوط اانتق

توزيع در جهت افزايش 
کيفيت،سرعت اجرا و کاهش هزينه 

 اهميت دارد.

افزايش کيفيت اجرا،افزايش سرعت 
اجرا،کاهش هزينه با توجه به شرايط جوي 

 استان

 ارائه راه حل

6 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي ميزان مهاجرت منومر از 
جداره لوله هاي پليمري بداخل 

دستورالعمل  آب شرب و تهيه
 ملي کاربردي

شرکت در مبتالبه مشکالت حل     

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه

7 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي بکارگيري پمپ هاي 
سانتريفوژ درون شبکه اي با 
قابليت برنامه دهي بجاي 
استفاده از مخازن هوايي در 
 تعدادي از روستاهاي مازندران

شرکت در مبتالبه مشکالت حل     

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه

8 
روستايي 
 استان
 مازندران

انجام مهندسي مجدد در 
فرآيندهاي مربوط به طراحي و 
اجراي انواع پمپ ها با اخذ 
بازخوردهاي الزم از بهره برداري 
و بررسي عوامل سوختن پمپ 

 ها

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

3 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي امکان بکارگيري لوله 
هاي رايج در بخش هاي آب و 
PEفاضالب غير از  از قبيل  
GRP   ،UPVC و ... از  
ديدگاه فني اقتصادي و بهداشتي 
در خطوط انتقال و توزيع آب 

 شرب

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

تهيه 

دستورالعمل/آيين 

 نامه

11 
روستايي 
 استان
 مازندران

بررسي روشهاي کاهش 
هدررفت آب در مجتمع هاي 
آبرساني استان مازندران و ارائه 
 راهکارهاي اجرايي مناسب

 ارائه راهکار  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

11 
روستايي 
 استان
 مازندران

دستورالعمل براي رنگ آميزي 
مخازن هوايي به منظور افزايش 
 کارايي و دوام رنگ آميزي

مبتالبه در شرکتحل مشکالت      
تهيه 

دستورالعمل/آيين 
 نامه

 

 سازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب -11-6

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

بودن پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
آذربايجان 
 شرقي

ستم کامل يس يمطا لعه و بررس

 يدر مجتمع آبرسان يتله متر

بر به عنوان يکل يد لشکريشه

لوتيپا  

- 

ستمها ين سياستفاده از انکه  يبا توجه به ا

   يسات آبرسانياز تاس يدر بهره بردار

اجتناب از بروز  يمرسو م شده است،  برا

از هدر  يريمشکالت در  شرکت و جلو گ

 يستم تله متريس يمل يه هايرفتن  سرما

و نقاط ضعف  يابيارز يدر  مناطق کوهستان

شود يبررس يستم تله متريو قوت س  

 

 

  يسات  آبرسانياز تاس  يبهره بردار
 ييآب فاضالب روستا يدر شرکتها
 يروستاها دارا يل پراکندگيبه دل

که  ي باشدم  ياديمشکالت ز
ن آنها عدم امکان اطالع يمهمتر
به موقع از تصادفات  رخ داده  يرسان

در موتورخانه ها ، خطوط انتقال و 
باشد. لذا  يره ميفرمان و غ ياطاقها

بودن منطقه و  يباتوجه کوهستان
ن يانجام ا ياحتمال يمسائل ارتباط
باشد.يت ميق در اولويتحق  

در  يستم تله مترياز عملکرد س ييمايارائه س

بريکل يمجتمع آبرسان  

ستم در ين سينقاط ضعف  وقوت ا ييشناسا

بريکل يمنطقه کوستان  

 يرفع تنگنا ها يبر  ييارائه راهکار ها

 يمتر ستم کاملتر تلهيس يو معرف لياحتما

ياستفاده در مناطق کوهستان يبرا  

ه دستورالعمل يته  

2 
روستايي 
استان 

طراحي و ساخت فشار شکن 
 اينچ براي  2/1و  4/1هاي  

با عنايت به کوهستاني بودن برخي از 
مناطق استان آذربايجان غربي و بخشهائي 

براي کاهش فشار مازاد بر ، ساخت 
نمونه ساخت حي و ساخت فشارشکن کوچک و ارزان طرافشارشکن کوچک قابل نصب برروي 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

بودن پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

آذربايجان 
 غربي

نصب در انشعابات منازل جهت 
تعديل فشار و کاهش  مصرف 

 آب
 

از کشور، امکان توزيع آب با فشار حداقل 
قابل قبول و تقريبا يکنواخت براي کليه 
مشترکين وجود ندارد . ساخت فشارشکن 
کوچک قابل نصب برروي انشعابات در 
راستاي کاهش مصرف آب، توزيع يکنواخت 

ش عمر  لوازم انشعاب و حتي آب وافزاي
لوازم خانگي داخل منازل الزامي بنظر مي 

 رسد.

انشعابات در راستاي کاهش مصرف 
آب، توزيع يکنواخت آب وافزايش 
عمر  لوازم انشعاب و حتي لوازم 
خانگي داخل منازل الزامي بنظر مي 

 رسد.

 محصول قابل  نصب برروي انشعابات

3 
روستايي 
 استان
 زنجان

ساخت دستگاه کنترل هوشمند 

ازوبست  آب موجود مخزن وب

ي از آبيبراساس ن يرخروجيش

 روستا

ت يريم ومدياثرات اقل يبررس

يوخشکسال يخشک  

ستم ها يوساخت س يطراح يپروژه ها

ن بار در کشور.ياول يبرا ودستگاهها  

جاد تعادل وتوازن در مصرف يا

 متناسب آب .

 ين واقع در کد هايمشترک يتيکاهش نارضا

مختلف روستا. يارتفاع  

ساخت نمونه 

 محصول

4 
روستايي 
 استان
 فارس

 تبادل تيامن ومطالعه يبررس
 و يمتر تله ستميس در اطالعات
 پروتکل ارئه با يداخل شبکه
 بيضر با شده ديتائ يها

%33 نانياطم  

يپژوهش نينو ياستفاده از روشها   

 ياز شرکت درراستايت نيش امنيافزا 
  تحقق اهداف

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

 بهبود روش 

5 
روستايي 
 استان
 کردستان

ات يامکان انجام عمل يبررس
و به  ير و نگهداري، تعميسازه ا

ارزش يبر مهندس يروز مبتن  

ع، يصنا يتخصصون يسيکم
اطالعات و  يمعادن و فناور

 ارتباطات

د بودن پروژه در استانيجد -  
 

ه يو سرما يجار ينه هايکاهش هز-
  يگذار

مت تمام شده محصول يکاهش ق-
)آب( يينها  

 
ل يباال بودن هدر رفت آب به دل-

ساتيزات و تاسيتجه يفرسودگ  
 

از به يرفع نواقص و معايب جزئي قبل از ن-
يتعميرات کل  

جه يزات و در نتيش طول عمر تجهيافزا -
زاتيصرفه جويي در خريد تجه  جديد 
کاهش- ر ضرور يو غ يتعميرات کلي و تکرار 

ه يرو کار و سرمايدر ن ييکه باعث صرفه جو
يها گردد يشرکت م يانسان   

/ راه حل ارائه
د نرم افزار يتول  

 تهبه/ 
ن ييدستورالعمل/آ
  نامه/استاندارد 

 
 

6 
روستايي 
 استان
 کرمانشاه

روش بهينه انتقال اطالعات 

ايستگاهي از فرستنده هاي 

محلي به اتاق کنترل مرکزي در 

سيستم هاي اسکادا با در نظر 

 گرفتن پدافندغير عامل

 

کاهش -کاهش هزينه هاي بهره برداري

-هدررفت آب در پروژه هاي آبرساني

افزايش نظارت و رعايت ضوابط پدافند غير 

 عامل

هزينه هاي انتقال  لزوم کاهش

افزايش نظارت بر عملکرد -اطالعات

 ايستگاهها

باتوجه به لزوم کنترل پروژه ها و عدم 

پاسخگويي روشهاي فعلي براي انتقال 

 اطالعات نياز به روش بهينه مي باشد.

 ارائه راه حل

7 
روستايي 
 استان
 مازندران

ساخت اسکنر انحراف سنج لوله 
مشکالت مبتالبه در شرکتحل    هاي جدار چاه هاي آب   

نمونه ساخت 
 محصول

روستايي  8
 استان

ارزيابي و تست کنتورهاي 
نمونه ساخت   حل مشکالت مبتالبه در شرکت  خانگي و تاثير آن در حجم 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

بودن پروژه طبق آيين نامه داليل تحقيقاتي 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 محصول هدررفت آب مازندران

3 
روستايي 
 استان
 مازندران

On-Lineساخت دستگاه    
قرائت ، ثبت و چاپ قبض آب 

 بهاء مشترکين
  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  

نمونه ساخت 

 محصول

 

 محور خطوط انتقال آب و ايستگاه هاي پمپاژ -00

 بهينه سازي و ارتقاي سيستم -11-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه داليل 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
سيستان و 
 بلوچستان

مقايسه گزينه هاي تامين آب 
براي مناطق روستايي 

شهرستانهاي نيکشهر، چابهار، 
توزيع آب به کنارک و قصرقند با 
 صورت سيار

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

با توجه به ضرورت تامين آب شرب 
روستاهاي استان مقايسه گزينه هاي 
هاي ديگر تامين آب در مقابل هزينه 

آبرساني سيار مي تواند در بهبود روند 
 آبرساني موثر باشد

- تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستاها   

- کاهش هزينه هاي آبرساني سيار   

 

 ارائه راه حل

2 
روستايي 
 قماستان 

چ در يينصب ترموسو يابيارز
پمپ  يعملکرد الکتروموتورها
 شناور

در  يارتقاء و انتقال دانش فن
يو مهندس يبخش طراح  

ره يکه در زنج يو کاربرد يطرح پژوهش
و  يفيک يباعث ارتقا يارزش دستگاه متول

 يندها ميمحصوالت خدمات و فرا يکم
 شود

سوختن الکتروموتور پمپها عالوه بر  
اب و يض و اير و تعويتعم ينه هايهز

را  يسات آبرسانيذهاب توقف کار تاس
دارد که باعث توقف  يز درپين

 يم يگر اجتماعيو تبعات د يآبرسان
 گردد.

از سوختن  يرين پروژه جلوگيا يهدف از اجرا
باشد  ياد مياز داغ شدن ز يالکتروموتورها ناش
ا يمانند خشک شدن چاه و  يطيکه در شرا
دهد. يرخ م يکيوب مکانيع  

راه حل ارائه  

3 
روستايي 
 استان
 النيگ

ساخت مواد  يامکان سنج
 يلوله ها يمجاز برا يافزودن
م شونده يلن خود ترميات يپل

آن يسه اقتصاديومقا  

 يهايد وتوسعه دانش فناوريتول
 يونرم افزار يسخت افزار
يت منابع آبيريمرتبط با مد  

د يتول يبرا يواردات ينمونه ها يبازمهندس
 در داخل کشور

طرح ينوآور  

ت که با اس يراهکار ارائهن پروزه بدنبال يا
کپسوله شده در  ياضافه نمودن نوساختارها

لن يات يپل يت شده  لوله هايساختار تقو
 يانسان يرويبصورت هوشمند بدون دخالت ن

لوله ها فراهم  يم شوندگيامکان خود ترم
گردديم  

ساخت نمونه 
 محصول
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 محور مديريتي و اجتماعي -02

 ارزيابي عملکرد و ارزشيابي -12-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 خوزستان

 يديکل يشاخص ها ييشناسا 
عملکرد کارکنان جهت  يابيارز

در شرکت آب و  يارتقاء بهره ور
استان  ييفاضالب روستا

 خوزستان

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

در شرکت  يجهت ارتقاء بهره ور د بودن موضوعيجد   

صميمانه ايجاد رابطه اي مناسب، منطقي و 
ارزشيابي شايستگي  -ميان کارکنان و مديران

آموزش کارکنان و زمينه سازي براي  -افراد
پرداخت حقوق و پاداش  -رشد و پيشرفت آنان

باشد ياز مسايل مهم سازمان م    

2 
روستايي 
استان 
 مرکزي

بررسي استراتژي ها و چالش هاي  
کليدي همراه ب ا اولوي ت بن دي    
آنها با مدل هاي تص ميم گي ري   
TOPSIS,ANP,AHP در  
ش  رکت ه  اي آب و فاض  الب   
روس  تايي )م  ورد ک  اوي آب و   
فاض   الب روس   تايي اس   تان   
 مرکزي(

فرمايشات مقام عالي وزارت در 
خصوص لزوم توجه به استراتژي 

 ها

ضرورت توجه به برنامه ريزي استراتژيک در 
شرکت ها ي آب و فاضالب امروزه به يک  
نياز جدي تبديل شده و حتي برخي شرکت 
ها به صورت پراکنده به اين حوضه وارد 
شده اند و لذا الزم است به صورت علمي 
 تحقيقي در اين خصوص صورت گيرد 

برنامه ريزي و بخصوص برنامه ريزي 
از اص لي ش رکت ه اي    استراتژيک ني

آين  ده م  ي باش  د و چنانچ  ه ام  روز  
تحقيق  ي در اي  ن خص  وص ص  ورت  
نگيرد نمي توانيم در ک الس جه اني   
 صنعت در آينده گامي برداريم

 ها ين استراتژيچالش ها و تدو يهدف از بررس
کارکن ان و   يس ازمان ، بهب ود زن دگ    يسرآمد

خواهد بود ل ذا   يش بهره وريخانواده آنها و افزا
نتخاب بهترين استراتژي واوليت بن دي آنه ا   با ا

بر اساس مدل هاي علمي و منطقي مي بايست 
 اثرات  و خروجي هاي بهره وري مشاهده گردد

 

 

 نظام هاي نوين مديريتي و اجرايي -12-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

ملي مرتبط  مصوب و طرح کالن
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 لياردب

ل چپ مغزها و يتحل ک ويتفک

راست مغزها و توسعه منابع 

کارکنان يو عملکرد يفکر  

 
و  يانسان يرويت ، نيريمطالعات مرتبط با مد

يمسائل اجتماع  

در  يبا توجه به ارتقاء نظام بهره ور

ط يسازمانها شناخت خود و مح

ر شگرف بر عملکرد افراد يرامون تاثيپ

 دارد

ط يو شناخت افراد از خود ومح يطيمح يبررس

ع در افراد شده و يرامون باعث نگرش نو و بديپ

ن يادها و تناقضات را از باز تض ياريشه بسير

خواهد برد چه بسا افراد با افکار مختلف در 

واحد هستند اما  يهدف ياز موارد دارا ياريبس

شود. يعدم شناخت باعث تناقض و چالش م  

 ارائه راهکار 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

ملي مرتبط  مصوب و طرح کالن
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

2 
روستايي 
استان 
 ايالم

تعي  ين م  دل اس  تراتژي و آين  ده 
نگ  اري خالقي  ت و ن  وآوري در  

فاضالب  صنعت آب و  
 مطالعات اجتماعي آب

مرتبط بودن با مديريت، نيروي انساني و 
مسائل اجتماعي و کاربردي بودن نتايج آن 
 در صنعت آب وفاضالب
 

نده و يآ يبرا يزيعدم برنامه ر -
است ها و يدر س يکسان نگريعدم 

 صنعت ياهداف آت
نو و  يستم هايعدم استفاده از س -

 نهيکم هز

 يکسان نگرينده و عدم يآ يبرا يزيبرنامه ر -
 صنعت ياست ها و اهداف آتيدر س

نهينو و کم هز يستم هاياستفاده از س -  

 ارائه راه حل 

3 
روستايي 
 استان
 خوزستان

ط يل رفتار اطالعات محيتحل
 خوزستان, ييآبفا روستا يرونيب
ران يمد يريم گير آن بر تصميتاث

ک نظام ي يوارائه راهکار برا
مناسب ياطالعات  

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

شرکت  يند هايبهبود در فرا د بودن موضوعيجد   

ط يل رفتار اطالعات محيو شناخت تحل يبررس
ر آن بر يخوزستان ,تاث ييابفا روستا يرونيب
ک ي يران وارائه راهکار برايمد يريم گيتصم

مناسب ينظام اطالعات  

  

4 
روستايي 
 استان
 خوزستان

 يشاخص ها يابيو ارز ييشناسا
کسب و کار در شرکت  يداريپا

استان  ييآب و فاضالب روستا
 يراهکارها ارائهخوزستان و 
يياجرا  

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

در شرکت يدارين الگوي پاييتع د بودن موضوعيجد   

 يو اقتصاد ي، اجتماعيطيابعاد مح ييشناسا
د ييو تأ يطراح -در شرکت کارفرما يداريپا
ابعاد  يرتبه بند -شرکت کارفرما يداريمدل پا
توسعه مدل و  -شده يمدل طراح يو شاخصها

ج و ارائه راهکارها يل نتايتحل -آن ياده سازيپ
 يداريبهبود پا يدر راستا يعمل يندهايو فرا

   کسب و کار در شرکت کارفرما

5 
روستايي 
 استان
 خوزستان

در  يسازمان يريادگي يبررس
خوزستان بر  ييشرکت آبفاروستا

ک و ياساس مدل مارس
نز)يواتک D L O Q ) 

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

د بودن موضوعيجد  يسازمان يريادگي يند هايبهبود در فرا  
در شرکت  يسازمان يريادگي يرياندازه گ
ک يخوزستان بر اساس مدل مارس ييآبفاروستا

نز)يو واتک D L O Q) 

  

6 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

نه از يموانع استفاده به يبررس
در  ين آبرسانينو يهايورافن

 ييروستا يآبرسان يطرحها
ستان و يران استان سيمطالعه مد

 بلوچستان

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

 

در  يع آبرسانيتوسعه روزافزون صنا
ن صنعت در يا و بهره بودن از ايدن

ييروستا يآبرسان  

 

ن در توسعه ينو يهاياز فن آور يريبهره گ
ين آبرسانينو يروشها  

ب صنعت آب در روستاها به سمت صنعت يقتر
ن و سبزينو  

 ارائه راه حل

 ارائه راه حلاز  ينه در نگهداريک مدل بهيدن بر يرساز  ينگهدار ينه هايباالبودن هزن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه هاآب ،  يون تخصصيسيکم ين نگهدارينو يروشها يبررسروستايي  7



              81                                                                                                                                                                                            و شرکت هاي زيرمجموعهمهندسي آب و فاضالب کشور شرکت 

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

ملي مرتبط  مصوب و طرح کالن
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 استان
ستان و يس

 بلوچستان

با  ييروستا يو شبکه ها و آبرسان
نقش  يد بر بازمهندسيتأک

از  يآبداران در توسعه نگهدار
ساتيشبکه ها و تأس  

يعيو منابع طب يکشاورز از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد 
کند . يصنعت آب و برق را حل م  

ساتيشبکه ها و تأس  
 يالزم برا يعدم وجود منابع مال

يادامه روش موجود نگهدار  

يآبرسان يسات و شبکه هايتأس  
توسعه  يدر راستا ينگهدار ينه هايکاهش هز

ن در صنعت آبينو يهايفن آور  

8 
روستايي 
 قم استان

اران ينقش شوراها و ده يبررس

مصرف آب يدر اصالح الگو  
يو اقتصاد ي، اجتماعيتيريمد  

و  يانسان يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد

يمسائل اجتماع  

نه از منابع و يجهت استفاده به
از بروز بحران اب باالخص  يريجلوگ

از  يدر روستاها که امکان آبرسان
ر مناطق دوردست با مشکالت يسا
مواجه است، الزم است که  يشتريب

ن مردم و يب يتعامل مثبت و سازنده ا
ن ارتباط از ين باشد که ايمسئول
اران به عنوان يق شوراها و دهيطر
ر است. ين مردم امکان پذيمنتخب
تواند ين ارتباط ميت ايو تقو ييشناسا
را  ييآب و فاضالب روستا يشرکتها

 ياري يدر ارائه خدمات مطلوب تر
 دهد.

با عنايت به اين که تاکنون به اين موضوع در 
کشور بطور کامل و جامع پرداخته نشده است 
نتايج اين تحقيق مي تواند براي شرکتهاي آب 
و فاضالب روستايي و ديگر نهادها و 

نده خدمات  روستايي از سازمانهاي تامين کن
جمله جهاد کشاورزي, تعاون روستايي, شرکت 
اب منطقه اي,شرکت گازو .. مفيد و راهگشا 

تجربيات در  ءباشد. در پايان پروژه با احصا
سطح ملي و بين المللي و ارائه مدلهاي مناسب، 

فراهم مي شود.امکان تعامل مطلوب و عملي   

 ارائه راه حل

روستايي  3
 قم استان

پهنه بندي پارامترهاي کنترل 

کيفيت چاههاي آب شرب 

مناطق روستايي استان قم با 

 GISاستفاده از 

پژوهش و شناسايي روشهاي 

مديريت آبهاي زيرزميني و 

 حفاظت کمي و کيفي آنها

طرح پژوهشي و کاربردي که در زنجيره 

ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي کيفي و 

مي  کمي محصوالت خدمات و فرايندها

 شود

در حال حاضر بسياري از نقاط جهان 

حتي در ايران با مشکل افزايش 

غلظت مواد آالينده در آب آشاميدني 

روبه رو هستند که مهمترين علت آن 

ورود رواناب هاي کشاورزي و 

فاضالب به منابع آبي به خصوص 

 آب هاي زيرزميني مي باشد. 

هدف از اين پژوهش بررسي غلظت نيترات، 

نيتريت، فسفات، سولفات و فلورايد در آب 

چاههاي آب شرب يکي از بخش هاي استان 

قم و مقايسه آن با استانداردهاي رايج مي باشد. 

تجزيه و تحليل اين گزارش از داده هاي سال 

و نمونه برداري و آناليز سال  31-86هاي 

تحليل کليه نتايج و و در نتيجه تجزيه و  1332

داده ها به انجام رسيده است که در اين مدت 

حلقه چاه آب شرب  23نمونه از  142تعداد 

روستاهاي استان قم برداشت شده و ميزان يون 

 هاي ذکر شده در آنها اندازه گيري شده است. 

تهيه مدل 

کيفي چاههاي 

 آب شرب
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 مديريت فني و اقتصادي و فرهنگي كاهش مصرف -12-3

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
نهايي محصول 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 تهران

در  يج اد تفک ر ش رکت   يا يبررس
ران ش   رکت آب و يان م   دي   م

ب  ه منظ  ور  ييفاض  الب روس  تا
ش درآمد شرکت و ک اهش  يافزا

 مصرف

آيين نامه 1-1-4بند    
ش يو افزا يجار ينه هايکاهش هز
 ن آبيت منابع تأميکم

 نه هايش درآمد هزيافزا
ارائ   ه راه ح   ل 
 مشکل

2 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

، يعوامل فرهنگ يبررس
نه يموثر بر مصرف به ياجتماع

 يآب شرب خانوارها
: اصالح ي)مطالعه موردييروستا
مصرف آب شرب  يالگو
حومه شهرکرد(  يروستاها  

، يکشاورز يون:تخصصيسيکم
/ محور: آب  يعيآب و منابع طب
شوه  يت : بررسيو پساب / اولو

مصرف و کاهش ت يريمد يها
 يهدر رفت آب در بخش ها

و صنعت يشرب، کشاورز  

و  يانسان يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد
ن بار انجام ياول يکه برا يمسائل اجتماع
ج آن مورد استفاده در صنعت آب يشده و نتا

 وبرق باشد.

ش فرهنگ کاهش مصرف آب يافزا
ن يتر يدياز کل يکيکه امروزه 

است که در صنعت آب باد به  ينکات
 آن توجه شود

موثر بر مصرف  ي، اجتماعيان عوامل فرهنگيب
در  يياجرا يراهکارها ارائهنه آب شرب و يبه

نه ين زميا  
راه حل ارائه  

3 

روستايي 
 استان
خراسان 
 يشمال

الگوي مصرف آب در  يبررس
توابع شهرستان فاروج با تاکيد بر 
مصارف دام سنتي و نحوه معادل 
سازي سرانه آب روستايي و ارائه 
 برنامه مديريت مصرف

 

  

اب  شرب  روستا  بر    در مطالعات
 ،دام   يتعداد  کم -ت  ياساس  جمع

م و.. درسرانه  ياقل ،سبز  يفضا 
  يبررس  .شود   يص  داده  ميتخص
ن  اب  يانگر   تاميب  يدانيم  يها

دام  از  محل  سرانه  شرب  انسان  
ن  سرانه  اصالح  يهست واگر ا

نشود  در  دراز  مدت  مشکل  عدم  
ص  اب  با   منابع  يق  تخصيتطب
از  کامال   محسوس  خواهد يمورد  ن
 يشد  و  شرکت  را  با  چالش  جد 

دينما  يمواجه  م   

ن  خصوص   و ارائه  يبا  مطالعه  در  ا
ر  ييمستندات  قابل  اتکا   در  خصوص  تغ

توان  از   يوستا  ها   مسرانه  اب   شرب  ر
را   يص  واقعيتخص  يتقاضا  ياب  منطقه  ا

داشت   

  تهيه مدل
تخصيص  اب  
 شرب

4 
روستايي 
 استان
 سمنان

 يبازساز يو اقتصاد يفن يبررس
آب  ييمخازن هوا يايو اح

برگالس(ي)مطالعه استفاده از فا  
__ 

ن بار در سطح شرکت يکه اول يپروژه ا
رود. يآبفا بکار م يها  

رفع مشکالت  -بودن يکاربرد
د يجد -يصرفه اقتصاد -مبتالبه

 بودن روش

مخازن  يمختلف بازساز يسه روش هايمقا
 يو اقتصاد يو چه مال يچه از نظر فن ييهوا
بر گالس ين مانند فاينو يژه با روش هايبه و

 و...

 ارائه راه حل

روستايي  5
استان 

 هيسرما جذب نحوه يراهکارها
 يمشارکتها  جلب و نيريخ

يوهشپژ يت منديرضا  از شرکت يلزوم رفع مشکالت ن  
تحقق اهداف يدرراستا  

بهبود روش   
انتقال  – ينواور



              81                                                                                                                                                                                            و شرکت هاي زيرمجموعهمهندسي آب و فاضالب کشور شرکت 

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
نهايي محصول 

 تحقيق

 و آب يطرحها يبرا يمردم فارس
استان يروستائ فاضالب  

 نياز منطقه ا ي ملي
بودن طرح يکاربرد  

اطالعات 
 ييشناسا

مشکالت 
 يرسان يواگاه

يارائه راهکارها  

6 
روستايي 
استان 
 کردستان

ت يريمد يوه هايش يبررس
و   ينيرزميز يمصرف آب ها 

و کاهش هدر رفت آب  يسطح
، شرب يکشاورز يدر بخش ها

 و صنعت
 

، يکشارز يون تخصصيسيکم
يعيآب و منابع طب  

د و نو بودن پروژهيجد -  
ه يو سرما يجار ينه هايکاهش هز -
يگذار  
 زان هدر رفت آب ازيباال بودن م -

 استاندارد کشور و جهان

ت منابع و يريمد يکپارچگينبود  -
ع آبيتوز  
کمبود آب در استان با توجه به  -

رياخ يها يخسکسال  
ش يا افزايرمجاز و يغ يها حفر چاه -

بدون مجوز يها عمق چاه  

ش يو افزا ياريآب يها روش ينه سازيبه -
يزراع يمصرف آب در اراض ييکارآ  
استفاده از تجهيزات غيير الگوي مصرف و ت -

(مناسب ) مديريت مصرف  
جلوگيري از استفاده غير مجاز و دخل  -

 وتصرف غير قانوني برتاسيسات آب
جلوگيري از توسعه ي غير منطقي صنايع و  -

ييروستامناطق   
 يبهره بردار يبرا يدولت ينه هايکاهش هز -

يو نگهدار  

راه حل ارائه-  
د نرم افزار يتول-  

تهبه -
ن ييدستورالعمل/آ
  نامه/استاندارد 

 

 

7 
روستايي 
 استان
 النيگ

ر يت غالب تأثيجمع ييشناسا
اشاعه  بر ييدر جوامع روستا گذار

 نه مصرف ويت بهيريفرهنگ مد
در تحقق  يعمل يارائه راهها
ن امريا  

مصرف ياصالح الگو  

و  يانسان يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد
ن بار انجام ياول يکه برا يمسائل اجتماع
ج آن مورد استفاده در صنعت آب يشده و نتا

 وبرق باشد

ت ومناسبتياهم  
ر گذار درفرهنگ يتأث يعوامل انسان ييشناسا

ه مصرفيت بهيريمد يساز  
 ارائه راه حل

8 
روستايي 
 استان
 يمرکز

بررسي راهکارهاي اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در 
شرکت هاي آب و فاضالب 

آب و فاضالب )مورد کاوي 
 روستايي استان مرکزي(

 

هاي کلي  سياست يسند ابالغ
اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر 
ام  معظم انقالب اسالمي در سي

1332بهمن ماه   

دليل اصلي از اين پژوهش تبيين اهداف و 
هاي شرکت هاي آب و فاضالب  سياست

براي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي مي 
 باشد

کشور و بحران هاي اقتصادي 
 صنعت آب و فاضالب

هدف اصلي از اين پژوهش تبيين اهداف و 
هاي شرکت هاي آب و فاضالب براي  سياست

 حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي مي باشد.
  

3 
روستايي 
 استان
 يمرکز

بررسي حسابداري مديريت از 
ديدگاه هزينه فرصت از دست 
رفته در پروژه هاي شرکت هاي 
آب و فاضالب برپايه مدل 

ABC )مورد کاوي آب و  
فاضالب روستايي استان 
 مرکزي(
 

  
راستي آزمايي ش رکت ه ا در زم ان    
ارزيابي عملک رد ب ه لح اظ عملک رد     
 مالي

نه فرصت باعث شده يات هزياستفاده از ادب
ات يدر ادب يکه مفهوم ارزش نسب است
م ين مفاهيف ايوارد شده و طبق تعر ياقتصاد
را  ييشود کارآ يکه از آن گرفته م يجيو نتا

در انتخاب ها وارد  يک اصل اساسيبه عنوان 
و انتخاب از  يريم گيند تصميکرده و در فرآ

شود يآن استقاده م يشاخص ها . 

بهبود در نحوه 
ارزيابي عملکرد 

ت ها کليه شرک
و واقعي تر 
شدن نتايح 
 ارزيابي 
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 بهره وري و مديريت دانش -12-4

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيقداليل اولويت  کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
 استان
جان يآذربا
 يغرب

مطالعه سطح سنجي، ارتقا و 
بهبود بهره وري در شرکت آب و 
فاضالب روستائي آذربايجان 

 غربي

  

حرکت به سمت  سازماني متعالي 
شدن، ارتقاي سيستم عملکرد در 

فرهنگ سازي قالب شاخص ها، 
سيستم ارزيابي عملکرد، قابليت 
ارزيابي عملکردو فرهنگ کمي سازي 

ارزيابي عملکرد وارائه برنامه هاي  
بهبود براي برنامه هاي در دست 
اقدام لزوم اجراي اين تحقيق را  در 
شرکت آب و فاضالب روستائي 
 آذربايجان غربي ،نشان مي دهد.

 ا،بررسي ميزان تحقق اهداف و استراتژيه
بررسي بودن فرايندها و راهکارهاي اجرائي، 
کنترل فعاليت ها، انعکاس وضعيت سازمان به 
مدير عامل،ارائه برنامه هاي بهبود با شاخص 
هاي کمي و استمرار آن،مقايسه وضعيت 
سازمان با گذشته، بررسي کارائي مديران 

وامورها، شناخت ضعف ها و نقاط قوت سازمان، 
د نظام انگيزش زمينه سازي براي ايجا

کارکنان،مشارکت همه همکاران، آگاهي بخشي 
مديران از اثر بخشي تصميمات قبلي، مديريت 
 دانش ونهايتا رضايتمندي مشترکين.

ايجاد سازمان 
متعالي 
 مشترک محور

2 
روستايي 
 استان
 خوزستان

شرکت آب  يزان آمادگيم يابيارز
استان  ييو فاضالب روستا

خوزستان جهت استقرار نظام 
ت دانشيريمد  

ش ي) هما يت عموميريمد
رو(يران ارشد وزارت نيمد  

همه افراد يينظام مند از توانا يريبهره گ  د بودن موضوعيجد   

ش نقش آن يدانش سازمان و نما يآشکار ساز 
ق و يتوسعه فرهنگ دانش با تشو-در سازمان

مانند اشتراک دانش  ييرفتارها يکپارچه سازي
رساخت دانش مورد يجاد زيا -در سازمان

ز به عنوان يو ن ياستفاده به عنوان نظام فن
 يق برايارتباط افراد و تشو يبرا يله ايوس

.يتعامل و همکار    

3 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

دانش  يت بهره وريوضع يابيارز
 يعوامل و محورها ييو شناسا

کارکنان يموثر بر بهره ور  

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 
 

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

در توسعه صنعت يت بهره ورياهم  
ت دانش در يريگاه مدينقش و جا
توسعه شرکت يراهبردها  

مفقوده در توسعه بهره  يحلقه ها ييشناسنا-
در شرکت يور  

نده يدر آ يگاه بهره ورين نقش و جاييتب-
يکار  

ارائه مدل و 
 ارائه راه حل

4 

روستايي 
 استان
ستان و يس

 بلوچستان

ش يعوامل موثر بر افزا يبررس
 يعمران يپروژه ها ييزمان اجرا
در استان ييروستا يآبرسان  

 

آب ،  يون تخصصيسيکم
يعيو منابع طب يکشاورز  

 

ن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه ها
از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد

کند . يصنعت آب و برق را حل م  

در  يعمران يهايه گذارينقش سرما
و توسعه صنعت آب يآبرسان  
 يآب رسان يپروژه ها يياثرات اجرا

 در چشم انداز توسعه صنعت آب

 

 يعمران يپروژه ها يموانع اجرا ييشناسا-
يآبرسان  

پروژه  ياجرا يبرا يياجرا يافتن راهکارهاي-
نهيدر زمان به يآبرسان يها  

 ارائه راه حل

ارائه مدل و  يآبرسان يپروژه ها ياجرا ينه هايکاهش هز يآبرسان يطرحها يت اجراياهمن بار با انجام ياول يکه برا ييپروژه هاآب ،  يون تخصصيسيکم ياجتماع ياثرات اقتصاد يبررسروستايي  5
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

داشتن تحقيقداليل اولويت  کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در    
محصول نهايي 

 تحقيق

 استان
ستان و يس

 بلوچستان

پروژه  ياجرا يو کارکرد يياجرا
بصورت  ييروستا يآبرسان يها

مجتمع مطالعه مورد استان 
بلوچستان ستان ويس  

يعيو منابع طب يکشاورز  

 

از مشکالت  ي، مشکل يمطالعات مورد
کند . يصنعت آب و برق را حل م  

ت يبصورت مجتمع با توجه به وضع
يانسان يرويمنابع و ن  

 ارائه راه حل از جهات مختلف

6 
روستايي 
 قم استان

  يو ارائه راهکارها يبررس
ت دانش در شرکت يرياستقرار مد
ييآب و فاضالب روستا يها  
آبفار قم( ي) مطالعه مورد   

ت دانش در صنعت برقيريمد  
عدم وجود تحقيق علمي در اين خصوص در 

هاي روستاييسطح آب و فاضالب   
د بودن موضوع در يضرورت و جد
آب و فاضالب يسطح شرکت ها  

جاد  فرهنگ دانش با اشتراک دانش در يا
يش راندمان و بهره وريافزا -سازمان  

 

7 
روستايي 
 استان
 يمرکز

بررسي راهکار هاي  مديريت 
مشارکتي و افزايش بهره وري با 
تشکيل تيم هاي فکري در 
شرکت هاي آب و فاضالب 
)مورد کاوي آب و فاضالب 
 روستايي استان مرکزي( 

 

لزوم تشکيل اتاق هاي فکر   
عدم وجود تحقيق علمي در اين خصوص در 
 سطح آب و فاضالب هاي روستايي

ريم در با توجه ب ه اينک ه خداون د ک     
ق  رآن باره  ا ب  ا آي  ات مختل  ف در   
خصوص تفکر و تعقل اشارات مک رر  
داشته اند لزوم توج ه ب ه ت يم ه اي     
فکري و اتاق فکر در شرکت احساس 

تحقي  ق علم  ي در اي  ن د وم  ي ش  
خصوص موفقيت ها و دستاورد ه اي  

  مي گيرد.اين کار صورت 

به علت ويژگي زيربنايي ب ودن بخ ش ص نايع    
اي پيش رفت و توس عه   بخصوص صنعت برق بر

ص  نعت آب و کش  ور و ب  ا توج  ه ب  ه آن ک  ه  
به سرعت در حال ورود به يک دنياي  فاضالب 

متحول و با محاسبات پيچيده تر است، بررس ي  
عوامل موثر بر بهره وري در اين صنعت اهميت 
زيادي دارد. روش ها و عوام ل مختلف ي جه ت     

  افزايش بهره وري وجود دارد

 اف  زايش به  ره
روحي  ه وري و 

انگيزش    ي و 
حس مشارکت 
 پرسنل

8 
روستايي 
 استان
 مازندران

ت يريو مد يبهره ور يابيارز
دانش در شرکت آب و فاضالب 

مازندران ييروستا  
به در شرکت حل مشکالت مبتال     

 هيته
 دستورالعمل

3 
روستايي 
 استان
 هرمزگان

نظام  استقرار يراهکارها يبررس
 يمنابع انسان يت بهره وريريمد

 يج آن درکارائينتا يو بررس
 پرسنل آبفار

 

 يرويت، نيريمطالعات مرتبط با مد
ج آن مورد استفاده يکه نتا يانسان

 در صنعت آب وبرق باشد.

. 

يش راندمان و بهره وريافزا يش راندمان و بهره وريافزا  راه حل ارائه   
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 سپاري و خصوصي سازي برون -12-5

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 کرمان

هاي جذب سرمايه گذار در  روش

خصوص ارتقاي کيفي آب 

روستاهاي استان کرمان و ارائه 

آيين نامه و تهيه دستورالعمل 

ملي )بر اساس اخذ اطالعات 

مورد نياز از دفتر تجهيز منابع 

مالي شرکت مهندسي آبفاي 

 کشور(

حوزه مديريت و اقتصاد: روش 

هاي ارتقا سرمايه گذاري داخلي 

شاورزي، و خارجي در بخش ک

آب و فاضالب و محيط زيست، 

و شناسايي ظرفيت هاي توليد و 

رقابت پذيري محصوالت و بازار 

 هدف

آيين نامه 7-1-4بند   

با توجه به خشکسالي هاي اخير در 

استان کرمان به نظر مي رسد که 

راهکاري مناسب جهت افزايش 

سرعت در آبدار کردن روستاهاي فاقد 

ي آب باشد و همچنين روشي برا

 جذب سرمايه در داخل کشور باشد.

يافتن راه حلي مناسب براي مدل مالي پروژه و 
 راهکاري جهت پرداخت آسان تر به پيمانکار

تهيه 
دستورالعمل 
،آيين نامه ، 
 استاندارد

 

 رضايت مندي كاركنان و مشتركين -12-6

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
مورد / عنوان اولويت با ذکر 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 خوزستان

د يزان ناب بودن توليم يبررس

)در  آبفار خوزستاندرشرکت 

(ييان نامه دانشجويقالب پا  

 

نيمشترک يتمنديش رضايافزا   
تالش جهت حذف هرگونه اتالف 

 منابع

 يصفر ضايعات صفرازمان آماده ساز يموجود

ماشين آالت صفر ياز کارافتادگ، صفر  
 

2 
روستايي 
 استان
 مازندران

کارکنان و  يت منديرضا يابيارز
 ين از خدمات رسانيمشترک

 ييشرکت آب و فاضالب روستا
 مازندران

(ييان نامه دانشجوي) در قالب پا  

  حل مشکالت مبتالبه در شرکت  
 هيته

 دستورالعمل

روستايي  3
 زدي استان

ها و نظرات بررسي ديدگاه
مشترکين از خدمات شرکت آب 
 و فاضالب روستايي استان يزد

(ييان نامه دانشجوي) در قالب پا  

 ارائه راه حل    
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 هزينه ها، قيمت تمام شده، درآمد و اقتصاد آب -12-7

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 تهران

 يسطح اقتص اد  يابيارز يروشها
 يآب ب  دون درآم  د و راهکاره  ا

رمج  از در يک  اهش انش  عابات غ
استان تهران يروستاها  

آيين نامه 3-1-4بند    
ش ياز ه  درفت آب و اف  زا يريجل  وگ

ت  آب يد و کميتول  
و ممانع  ت از ات  الف و ه  دررفت  ين کم  يت  أم

نه هايه و کاهش هزيسرما  ارائه راه حل  

2 
روستايي 
استان 
 خوزستان

ت آب بدون درآمد يوضع يبررس

در  يبر اساس مدل موازنه آب

 شرکت آبفار خوزستان

ران ارشد يش مديهما يشاخصها

رويوزارت ن  
ش در آمديافزا د بودنيجد   

آب بدون ت يو ارائه راهکار  وضع يرياندازه گ

 درآمد در شرکت آبفار خوزستان
  

3 
روستايي 
استان 
 زنجان

نحوه  يارائه راهکارها و يبررس

در  يين روستايتعامل با مشترک

ي وصول به موقع آب بهاءراستا  

ت يريم ومدياثرات اقل يبررس

يوخشکسال يخشک  
آب. يموارد حقوق  

% مطالبات از بابت 31وصول حداکثر 

به شرکت نه يل هزيآب بهاء وتحم

ي مطالبات معوقجهت جمع آور  

ح آب يجاد فرهنگ مصرف صحيافتن راهکار اي

 وپرداخت بموقع قبض آب بهاء.
 ارائه راه حل

4 
روستايي 
استان 
 سمنان

مت تمام شده يمحاسبه و نقش ق
استان  يدر اقتصاد آب روستاها
 سمنان

___ 
 ين بار در سطح شرکت هايکه اول يپروژه ا

رود. يآبفا بکار م  
رفع مشکالت  -بودن يکاربرد

 مبتالبه

جدا از آنکه در  يمت تمام شده واقعين قييتع
گردد و  يشرکتها درج م يمال يصورت ها

شود. يم ينقش آن در اقتصاد آب روستا بررس  
 ارائه راه حل

6 
روستايي 
استان 
 فارس

 يستميس يراهکارها يبررس
 کاالها نيتام مراحل هيکل نمودن
 ليتحو تا درخواست مرحله از
 دستورالعمل شنهاديپ وارائه جنس
 نيبهتر نمودن ياتيعمل و يمل

 کل سطح در يستميس راهکار
 شرکت

يپژوهش -يکاربرد   يبرون سپار 

 ياز شرکت درراستايت نيش امنيافزا 
 تحقق اهداف
 نياز منطقه ا ي ملي

بودن طرح يکاربرد  

 ارائه راهکار 

5 
روستايي 
 استان
 النيگ

عوام  ل م  وثر برک  اهش  يبررس  
ارائ   ه  و يج  ار  ين  ه ه  ا  يهز

مناس  ب در ش  رکت  يراهکاره  ا
النيآّبفار گ  

مت يت وکاهش قيفيش کيافزا
 تمام شده

 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز

در صنعت آب وبرق  يه گذاريسرما  
طرح يبا صرفه بودن واثربخش  

ه ص   رفه ي   بودج   ه از ناح ين کس   ريت   أم
ن ه  يد هزي  ن ه وتحد ينقاط پرهز يي،شناساييجو
، يمال يونسبتها ييش کارايرضرور،افزايغ يها
 ي ي ل به رفتار عقاليجهت ن ييبه الگو يابيدست

ران ي، وق   وف م   ديوبنگاه   دار يواقتص   اد
ع بودجه به نح وه  يص وتوزيومسئوالن به تخص

 احسن

 ارائه راه حل
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 اجراييقوانين مديريتي و  -12-8

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 

روستايي 
استان 
چهار 
محال 
 بختياري

 يستم کنترل هاينقش س يبررس
دگاه يبرمديريت هزينه از د يداخل

 يمديران مال ذيحسابان و
آب و فاضالب  يرکتهاش

  ييروستا

ت، يريمد يون تخصصيسيکم
/ محور  ياقتصاد و بازرگان

/  يو حساب پس ده ييپاسخگو
 يو محاسبات ياصالح نظام مال

 دولت

 يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال
و  يجار ينه هايدر جهت کاهش هز

 يدر صنعت آب وبرق که برا يه گذاريسرما
شود. ين بار انجام مياول  

کنت رل   يس تم ه ا  ينق ش س  يبررس
 يدر ش رکتها  يحسابيمانند ذ يداخل

، ک  اهش  ييآب و فاض  الب روس  تا
ت خرجيريمد  

در  يکنت  رل داخل    يس  تم ه  ا يس ييشناس  ا
ر آنها در ي، تاثييآب و فاضالب روستا يشرکتها

يو عمران يجار ينه هايکاهش هز  

راه ح ل ،   ارائه
تهي          ه 
دس   تورالعمل/ 
آئ          ين 
 نامه/استاندارد

2 
روستايي 
استان 
 خوزستان

م يارتکاب جرا يها هويش يبررس 

به  يياجرا يدر حوزه دستگاهها

و  يژه در معامالت دولتيو

 يقانون يخالها ييشناسا

 يارائه راهکارها و ييواحرا

ي در شرکت هاي آب و ريشگيپ

 فاضالب

 ييپولشو يقانون مبارزه با راه ها

فساد يشناخت گلو گاهها -  

مقابله با  يها ن راهينه تريمرکز بر کم هزت

 جرم

 ين راههاينه ترينمرکز بر کم هز

 مقابله با جرم

م در يارتکاب جرا يوهايمشخص شدن  ش

ژه در معامالت يبه و يياجرا يدستگاههاحوزه 

 ييواحرا يقانون يخالها ييو شناسا يدولت

يريشگيپ يوارائه راهکارها  

 

 

 

 آگاهي رساني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل -12-9

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مرتبط مصوب و طرح کالن ملي 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
استان 
 اردبيل

سات حساس و مهم يتاس يبررس

از منظر  ييآب و فاضالب روستا

ر عامليپدافند غ  

 

 يو توسعه ا يکاربرد يپژوهش يطرح ها

،باعث  يره ارزش دستگاه متوليکه در زنج

محصوالت و خدمات و  يفيو ک يارتقاء کم

باشد .يندها ميفرآ  

 يکي يامروزه پدافند عامل به عنوان

ا مطرح يدر دن يت عموميامن ياز مبان

بوده و همواره در جهت ارائه خدمات 

د يبا يو بحران يط اضطراريدر شرا

و انسجام الزم وجود داشته  يآمادگ

 يس آبرسانيباشد مخصوصا از تاس

نها يحفاظت از ا يساتيچه از تاس

و ارائه راهکارها و اقدامات الزم جهت  يبررس

 يط و امکانات الزم در راستاياستقرار شرا

و  ياستقرار و استمرار خدمات درمواقع ضرور

ن امکانات از يا يبررس ينيدار و اميبصورت پا

باشد . يم ين لحاظ مبتنيا  

 ارائه راهکار 
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 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مرتبط مصوب و طرح کالن ملي 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

باشد . يم ياتيمهم و ح يليخ  

2 
روستايي 
 استان
 فارس

 از حاصله يها بيآس يسربر
 و وفاضالب آب ساتيتاس سرقت
 يمل يکاربرد يراهکارها ارائه
 يآبرسان يها مجتمع در

5و4و3و2و1  ييروستا  

يکاربرد- يپژوهش ت بحرانيريمد – يرسان ياگاه  عملکردبهبود      

روستايي  3
 قم استان

آينده منابع آبي، نگاه به آينده و 

 تهديدات روبرو

بررسي و شناسايي تهديدها و 

تدوين الگوهاي پدافند غيرعامل 

و مديريت ريسک در بخش 

 کشاورزي، آب و ...

مطالعات مرتبط با مديريت، نيروي انساني و 

 مسائل اجتماعي

اين پژوهش به ارائه سناريوهايي مي 

پردازد که در آينده تاثيرات شگرفي 

بر موضوع چالش آب ايجاد خواهد 

سال  111کرد و با  بررسي تحوالت 

آينده در موضوع استفاده از آب، 

قيمت آب، دسترسي به آب و اينکه 

چگونه افراد، سازمانها، صنعت و 

کشورهاي مختلف مي توانند آينده 

آب را دستخوش تغيير سازند مي 

 پردازد.

اقتصاد دان ها به طور سنتي  نيروي . گرچه 

کار ، سرمايه  و انرژي را به عنوان عوامل 

اصلي توليد در تصميم گيري هاي اقتصادي و 

افزايش استانداردهاي زندگي در نظر مي 

گيرند، اما بزودي آب  در کنار عوامل ياد شده 

قرار خواهد گرفت .  بحث قيمت گذاري آب، 

يرات جمعيت ، آب و رشد اقتصادي ، آب و تغي

آب و انرژي ، آب و تغييرات وضعيت جوي  و 

 حقوق آب از اهداف اين پروژه است. 

 کتاب

4 
روستايي 
 استان
 کردستان

دهاو ي  تهد ييو شناس  ا يبررس  
ر عامل يپدافند غ ين الگوهايتدو
س  ک در بخ  ش  يت ريريو م  د

و آب  يکشاورز  

، يکش ارز  يون تخصص  يسيکم
يعيآب و منابع طب  

بودن پروژهد و نو يجد-  
 

ه يو س  رما يج  ار ين  ه ه  ايک  اهش هز-
يسات آبيدر تاس يگذار  

ر ب ودن  يب پ ذ يد و آس  يوجود تهد -
يسات آبيخطوط انتقال و تاس  

شناسايي تهديدها و ت دوين برنام ه ج امع در    -
 بحران ها
 

کاهش آسيب پذيري در زمان بحران با به ره  -
 گيري از فعاليت هاي فني و مديريتي
  

س ات  يس ک در تاس يت ريريم د  برنامه ياجرا-
يآب  

/ راهک  ار  ارائ  ه
تهب            ه 
ن ييدستورالعمل/آ

 نامه/استاندارد  
 

5 
روستايي 
استان 
 گلستان

تام شرکت  يمنيا يسطح بند

استان  ييآب و فاضالب روستا

ط يا و شرايگلستان در برابر بال

بر مبناي فناوري  ياضطرار

 (DBMS)مديريت اطالعات 

و پاسخ  يو ارائه برنامه آمادگ

 سيستم

  

ن باليا و نشد يو طراح ينيش بيپ

شرايط اضطراري در مديريت 

 سازماني آبفار

ب به يا آسي مرگاحتمال بروز 

توقف  و، ا جامعهيان يکارکنان، مشتر

ط يو صدمه به مح يات کاريعمل

متعاقب رخداد بالياي طبيعي يا 

شناخت مخاطرات تهديد کننده سيس تم اداري  
آبفارگلستان)زمين شناسي، اقليمي، بيول وژيکي،  

د و انسان ساخت( پديده هاي اجتماعي، فناورزا  
ارزيابي ايمني غي ر س ازه اي عم ومي، فن ي و     
 سازه اي 
ارزيابي آمادگي عملک ردي کارکن ان ب ا ه دف     
ارتقاء سطح آمادگي و ک اهش آس يب در براب ر    
 باليا 
م  ديريت داده ه  اي گ  ردآوري ش  ده در قال  ب 
بسته نرم افزاري و بر مبناي فناوري هدفمند و 
ي قابل پردازش و تحليل سري زمان  

ه يته

 /دستورالعمل

 ارائه راه حل



 83                                              4931 سالرو در يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مرتبط مصوب و طرح کالن ملي 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

 انسان ساخت

فقدان بانک اطالعاتي مربوط به 

ارزيابي سازه اي  شناخت مخاطرات و

اي اداري سيستم آبفار  و غير سازه  

عدم ايجاد آموزشهاي  تخصصي  

 اساس بر مسئولين و کارکنان

اي پاسخ به معتبر و دوره شواهد

  فوريت و باليا 

ب راي هزين ه ک رد     اولويت بندي نيازسنجي و
سيستم در پاسخ ب ه فوري ت ه ا و بالي اي رخ     
 داده
تدوين برنامه آمادگي و مقاومت در  برابر بالي ا  

به حداقل رساني  و وحوادث و شرايط اضطراري
 خسارات محتمل
به روز رساني وضعيت ايمني و تجدي د ش رايط   
آمادگي پرسنل و سيستم در دور ه ه اي زم ان   
 بند و مطابق با آخرين رفرنس هاي معتبر 

6 

روستايي 

استان 

  مازندران

ت بحران و يريمد يبررس

و  يط اضطراريدر شرا يآبرسان

يارائه برنامه آمادگ  

مبتالبه در شرکتحل مشکالت    ه دستورالعمليته    

 

 

 محور محيط زيست و توسعه پايدار -03

 اقتصاد محيط زيست -13-1

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05اهداف مورد انتظار )حداکثر در  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول 

 نهايي تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 الميا

بررسي جامع فني و اقتصادي و 
بهداشتي و زيست محيطي دفع 

روستاي محدوده سد  23پساب 
 ايالم و ارائه راهکارهاي کاربردي

سيستم هاي نوين تصفيه 
 فاضالب

 ارتقاي کيفي و کمي خدمات و فرآيندها

عدم صرفه اقتصادي، مشکالت 
نگهداري،معرضات اجتماعي، عدم 
مديريت صحيح پساب و تشديد 
مشکالت بهداشتي روش معمول 

 تصفيه فاضالب

بررسي و تعيين ضرورت تصفيه فاضالب -
 روستاهاي تحت پوشش

اولويت بندي روستاها از نظر ضرورت تصفيه -
 فاضالب

راه حلارائه   
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 آلودگي محيط زيست -13-2

 رديف
شرکت آب 
 و فاضالب

 عنوان تحقيق

اسناد باالدستي در وزارت نيرو 
با ذکر مورد / عنوان اولويت 

مصوب و طرح کالن ملي مرتبط 
 شوراي عالي عتف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق آيين نامه 
 تعريف پروژه

کلمه( 05)حداکثر در اهداف مورد انتظار  داليل اولويت داشتن تحقيق  
محصول نهايي 

 تحقيق

1 
روستايي 
 استان
 گلستان

س ت  يدامنه مخ اطرات ز  يابيارز
 يآبرسان يدر مجتمع ها يطيمح
استان گلستان، منطب ق   ييروستا

آب ) يمنيبا برنامه ا WSP) 

  

عدم تشخيص قاطع تم امي ريس ک   
 شناس ائي )م ثال   روش يک ها توسط
 کمي(.  نيمه ريسک ماتريس توسط
آس  يب پ  ذيري من  ابع آب روس  تايي 
استان، ب دليل قرارگي ري در مع ر     
عوار  آسيب دار مانند سيل و رانش 
 زمين.
عدم شناسايي من ابع مطم ئن ب راي    
ج  ايگزيني در مواق  ع ب  روز آس  يب و 
 وقايع مخاطره آميز زيست محيطي.
پتانسيل افزايش ترکيب ات هيومي ک   
بواس   طه قرارگي   ري من   ابع آب در 
گلي.حاشيه محيط جن  

فق دان برنام ه کنت رل دائ م ريس ک      
مخ  اطرات و اص  الح  سيس  تمهاي   
معيوب  در مسير  جابجايي  اکوتاي پ  
 محلي.

و  ميکروب ي  داراي اث رات  وروديه اي  آن اليز 
  تامين آب. سيستم شيميايي به
 نتايج شدت رخدادها و ارزيابي احتمال تشخيص
 خطرات.  رخدادن صورت در
ک م   ريس کهاي  از مه م  ريسکهاي دادن تميز

ت در فرايند تامين و ذخيره آب شرب.ياهم  
 يزي  رسطوح مخاطرات و برنام ه  يبندتياولو 
د کنن ده و  ي  ط تهديخروج از حاالت و شرا يبرا

ز.يمخاطره آم  
د ينان از پروسه توليو اطم يمنيش سطوح ايافزا

 تا مصرف آب توسط مصرف کنندگان. 
پيش بيني دامنه اثرات زيست محيطي و حادث ه  
 پذيري مخازن کلريناتور مجتمع هاي آبرساني. 
ارائه بسته اطميناني مخاطرات محلي، با ه دف  
مشارکت ارگانهاي ذي ربط در حفاظ ت مح يط    
زيست پيرامون منابع تامين و ذخيره آب ش رب  
 روستايي.

 ارائه راه حل
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هاهاي وزارت نيرو جهت انجام اولويتنحوه تماس با شركت  
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 ذيل:درج شده در جدول  هاي به نشاني آب و فاضالب شهريهاي  شرکت ◄  

آب و فاضالب شهري هاي تحقيقات شركت مسئولين اسامي  

ف
ردي

 
و فاضالب آبشرکت  

 
  تحقيقات مسئول يا مدير

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

بابايی اکبرآقای  شرقیآذربايجان استان  1  5- 00030331 - 301  00033333-301  www.abfa-azarbaijan.ir 

 غربیآذربايجاناستان  3
            دایی زادهاسالم آقای  

      
0- 00053331 -300  00011333-300  www.waww.ir   

  www.abfa-ardabil.co.ir  05-00311305   305 - 00313131 -0 آقای شهريار ندر محمدی اردبیلاستان  0

301-01101305    301 - 01103301 -3 خانم زهره صهبايی اصفهاناستان  0  www.abfa-esfahan.com   

331- 03350003    331-0311330 0       آقای عباس فرخی زاده البرزاستان  5  www.abfaalborz.ir 

300- 03303133 -3 خانم  زهرا  نوريان ايالماستان  1  03303103-300  www.abfailam.ir 

خداويسیآقای جواد  بوشهراستان  3  0-00031033 -333  00030303- 333   www.abfa-bushehr.ir 

331-00333003 آ قای محمد شیری تهراناستان  0  00351303-331  www.tpww.co.ir 

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

 
و فاضالب آبشرکت  

 
  تحقيقات مسئول يا مدير

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

 خانم معصومه نوروزی چهارمحال و بختیاریاستان  3
5-00000300 -300 

  
000005111 - 300  www.abfa-chb.ir 

351-00130001 -5 آقای محمد سلطانی اصل رضویخراسان استان  13  00131331- 351    www.abfa-khj.ir 

 www.abfakhorasan.ir  351-03305013  351 -03331033 آقای صادق يوسفی  خراسان جنوبی استان  11

350 - 03305310-15 آقای احمد واحدی خراسان شمالیاستان  13  03305311-350  www.abfa-nkh.ir  

 www.abfakhz.ir  311 -00010033  311 -00013300 خانم  مريم احمدی خوزستاناستان  10

یمسعود احمدآقای  زنجاناستان  10  0- 00300331- 330  00305035- 330  www.znabfa.com 

330 -00003113 -31 آقای حسن طالب بیدختی  سمنان  استان 15  00003110- 330  www.sww.ir  

 www.abfasb.ir       350- 00005313       350-00010133 خانم زهره معینی سیستان و بلوچستاناستان  11

 www.abfa-fars.ir  331 -00005111  331 - 00005153 -5 آقای امیر حسین مهجور فارساستان  13

 www.abfaqazvin.ir  330 -00000113  330 -00003351 -0 خانم  زهرا دانشور قزويناستان  10

 www.abfa-Qom.com  335 -03051353  335 -03051303 -1 عبدالهادی مطهری قماستان  13

 خانم بهار نصری کردستاناستان  33
3- 00303031 - 303  

10-00300511  -303  
00510301- 303  www.abfa-kordestan.ir 

300 -00333333  300 - 00330031 -5 آقای محمدعلی حیات ابدی کرماناستان  31  www.abfakerman.ir 

300 -00300013 آقای مهدی بیگوند کرمانشاهاستان  33  00303311- 300  www.abfaksh.ir 

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

 
و فاضالب آبشرکت  

 
  تحقيقات مسئول يا مدير

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

00300133- 300 

 www.abfa-kb.ir  330 -00001111  330 -00001110 آقای علیرضا جنتی بويراحمد کهگیلويه واستان  30

313 -03003003 -0 خانم  رقیه ايوبی گلستاناستان  30  03003013 - 313  www.abfagolestan.ir 

 آقای رامین بهبودی  گیالناستان  35
00010335- 310  

00010333 
00010333- 310  www.abfa-guilan.ir 

311-00335030-5 خانم طیبه نیک پی لرستاناستان  31  00331133- 311  www.abfa-lorestan.ir 

آقای حسن شفاعی  مازندراناستان  33  0-00313331- 311  00313333- 311   www.abfa-mazandaran.ir 

آقای مهران مامقانی نژاد  مرکزیاستان  30  5- 03300133- 301  03303113- 301  www.abfamarkazi.ir 

331 - 00053501 -3 علیرضا در يوشی  هرمزگاناستان  33  00000310- 331  www.abfahormozgan.com 

 www.hww.ir  301 -00300333  301 – 00300331 -0 خانم  فاطمه ذکاوتی همداناستان  03

305 - 01303331 -5 آقای سعید  کالنتری يزداستان  01  01303353- 305  www.abfayazd.com 

311 -00313033 خانم  ندا سینايی اهواز 03  00003130- 311  www.aww.co.ir 

331 -03300335  331 – 03301151 -0 آقای سادات رفیعی شیراز 00  www.abfa-shiraz.com 

 www.abfakashan.ir  301 -555503333  301 – 5553331 -5 آقای احمد رضا قاسم زاده شاناک 00

 خانم ثمانه توکلی امینیان مشهد 05
03330- 351  

03100333-351 
 03153003-  351  www.abfamashhad.ir 

 

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


              31                                                                                                                                                                                            و شرکت هاي زيرمجموعهمهندسي آب و فاضالب کشور شرکت 

 

 جدول ذيل:هاي درج شده در  به نشاني هاي آب و فاضالب روستايی شرکت◄   

آب و فاضالب روستايي هاي تحقيقات شركت مسئولين اسامي  

ف
ردي

 
شرکت آب و فاضالب  

 روستايی 
  مسئول يا مدير تحقيقات

  نشانی اينترنتی  فاکس  تلفن

شرقیاستان آذربايجان  1 علیرضا قلیپور آقای   00033331- 301  00001003- 301  www.eabfar.ir 

غربیاستان آذربايجان 3  
سید مهدی عصمت آقای  

 ساعتلو
00051333-  300  00013031 -300  www.abfar-wazar.ir 

فرجیمحسن آقای  استان اردبیل 0  10- 00301310 - 305  00301313- 305  www.abfar-ar.ir 

 میسمی حسینآقای  استان اصفهان 0
03010311 - 301  

03010311 
03013330- 301  www.abfar-isfahan.ir  

300  - 03333333  300 – 03333331 -0 خانم  لیلی شفیعی استان ايالم 5  www.abfar-ilam.ir 

حمیديانلیال خانم  استان بوشهر 1  13-  00033013 -333  00001030- 333  www.abfar-bushehr.ir 

خانم خان جان محمدی  استان تهران 3  11003333- 331  11003333-331  www.abfartehran.co.ir 

رحمانیسجاد آقای  استان چهارمحال و بختیاری 0  3- 03305101 - 300  03305133- 300  www.abfar-chb.ir 

رضویاستان خراسان  3 برغمدی آقای مرتضی   0- 03153130 – 150  03103330- 351  www.abfar-kj.ir 

جنوبیاستان خراسان  13 351- 03310355 -0 آقای احمد دانشی پور   03331103 - 351  www.abfar-kh.ir  

حسن زاده رمضان علی آقای استان خراسان شمالی 11  
0330333- 350  

03301333 
03301031- 350  www.abfar-nkh.ir 

http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
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ف
ردي

 
شرکت آب و فاضالب  

 روستايی 
  مسئول يا مدير تحقيقات

  نشانی اينترنتی  فاکس  تلفن

 آقای پژمان  کوراوند استان خوزستان 13
00003301- 311  

00003303 
00003331- 311  www.abfar-

khoozestan.ir 

330 -00050003 -3 آقای احمد  نوری استان زنجان 10  00000335- 330  www.abfarzanjan.ir 

 خانم فهیمه عرب استان سمنان 10
00033301- 330  

00033310  
00031000-330  www.abfarsemnan.co.ir 

احمد رضا حجازی زاده آقای استان سیستان و بلوچستان 15  13-00031013 -350  00005351- 350  www.abfarsistan.ir 

 www.abfar-fars.ir  331 -03303313  331 – 03333011-10 آقای غالمرضا زارعی  استان فارس 11

قاسمیفاطمه  خانم  استان قزوين 13  
00101315- 330  

 
00101313- 330  www.abfar-qazvin.ir 

قاسمی احسان  آقای استان قم 10  3- 03303331- 335  03303131-335  www.abfar-qom.ir 

بهمنی پگاه خانم استان کردستان 13  1- 00113133 - 303  00153313- 303  www.abfar-kurdistan.ir 

رمضانیمحبوبه  خانم  استان کرمان 33  1-03030300 – 300  03015033- 300  www.abfar.kr.ir 

300 - 00310003 -3 خانم لیال شیخ حسینی استان کرمانشاه 31  00311333- 300  www.abfar-
kermanshah.ir 

حمدااستان کهگیلويه و بوير  33 330 -00335533  330-00333010 خانم وحیده فرهادی   www.abfar-kb.ir 

عاشور محمد مرگان پورآقای  استان گلستان 30  0- 03150031- 313  03150035- 313  www.golestanabfar.ir 

مواليی نژادآقای محسن  استان گیالن 30  
00031350- 10  

00035331 
00033311-310  www.guilan-abfar.ir 

محسن الوندیآقای  استان لرستان 35  5- 00333330- 311  00335031- 311  www.abfar-lorestan.ir  

http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfar.kr.ir/
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ف
ردي

 
شرکت آب و فاضالب  

 روستايی 
  مسئول يا مدير تحقيقات

  نشانی اينترنتی  فاکس  تلفن

آقاگلی حسین آقای استان مازندران 31  10-00051511 – 311  00051515- 311  www.abfa-
mazandaran.ir 

 www.abfarmarkazi.ir  301 -00130533  301 – 0100313-15 آقای مهدی تیموريان استان مرکزی 33

علی دهقانی  آقای استان هرمزگان 30  0-00000333 – 331  000003001- 331  www.abfarhor.ir 

احمد انصاری آقای استان همدان 33  03511133- 301  03511033- 301  www.abfarhamedan.ir 

 www.abfaryazd.ir  305 -03301353  305 -03301303 آقای  مرتضی دهقان استان يزد 03

 

http://www.abfaryazd.ir/
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