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 مقدمه

 يهاتيت فعاليريو مد يزيربرنامه، يده، سازمانياستگذاريد سيت منابع، بايبرخوردار است. اما به علت محدود ياديت زياز اهم يبه رشد و توسعه اقتصاد يابيدست يق و توسعه برايتحق يهاتيامروزه فعال   

و  يقاتيتحق يهاتياولو ييقات، شناسايان تحقياز 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

ند يروشن در فرا يريگاز جمله جهت يج ارزشمندين شوند، نتاييسازمان تع يازهايات و نيواقع يو بر مبنا يعلم يارهايبر اساس اصول و مع يقاتيتحق يهاتيباشد. اگر اولويآنها م ياجرا يمنسجم برا يزيربرنامه

کالن سازمان را به دنبال خواهد داشت.  يهايريگميها و تصميسازميقات در تصميش نقش تحقيو افزا يقاتينه اعتبارات تحقيص بهي، تخصيکاريو مواز يکارز از دوبارهياز اتالف منابع، پره يريقات، جلوگيتحق

م با يم تا بتوانيکن يجهان طراحد با دانش روز يد اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايباشد و باين وزارتخانه ميا ياز راهبردها يکي يه بر پژوهش و توسعه فناورينست که تکيز ايرو نيوزارت ن ينظر مقام عال

 م.ينده در جهان منطبق باشيآ يرهاييتغ

همچون سال  يجارد. در سالينمايرا 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  

ر محور يها، براساس محور و زشرکت يقاتيتحق يهاتيرفته است و اولويصورت پذ يآب و آبفا و برق و انرژ يبخش يهامعاونت يبراساس نظرات اصالح يقاتيتحق يهاتين اولويعناو ييم نهايه، تنظگذشت

 عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود.  يفيک يهاره ارتقاء شاخصين زنجيگاه آنها در تامين مشابه، جاياز تکرار عناو يريها و جلوگل کار پژوهشگران در انتخاب پروژهيب ضمن تسهين ترتيشده اند. بد يبنددسته

ند. يمربوطه، مراجعه نما يهاشرکت ينشانا به يل، تماس حاصل نموده و يفا يمندرج در انتها يهاتوانند با شماره تلفنيمذکور، م يهاتيانجام اولو يپژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگ   

 ن مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.يزان در جهت ارتقاء سطح ايه عزيکل يشنهادهاين وزارت، ارائه نظرات و پيبا ا يات علميه يه پژوهشگران، متخصصان و اعضايکل يضمن استقبال از همکار

 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

 55 شهريور
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 آب منابعمحور  -1

 چاه ، چشمه و قنات 1-1

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

شرکت آب و فاضالب   1

ستان ياستان س ييروستا

 و بلوچستان

در  کاربرد لوله هاي جدار گراول پک

جلوگيري از ماسه دهي چاههاي آب 

شرب روستاهاي شهرستانهاي ميرجاوه ، 

 خاش ، ايرانشهر و زاهدان

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

ضرورت دارد تا انواع  4-1-1بند 

لوله جدار چاهها مورد 

گيرد تا بررسي قرار 

بهترين گزينه مشخص 

 گردد .

اهش ماسه دهي چاههاي آب ک -1

 شرب 

ه کحفظ تاسيسات آبرساني شب -2

 هاي آب شرب

استفاده از بهترين گزينه براي  -3

 تامين آب شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب   2

 النياستان گ ييروستا

 ت در حذف بو،ياستفاده از گلوکن يبررس

وم در آب شرب در يآمونمنگنز،  آهن،

 يمه صنعتيلوت نياس پايمق

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

با  يبه آب يابيدست 4-1-1بند 

 ت مطلوبيفيک

ت يفيبا ک يبآبه  يابيدست 

 مطلوب

 لوتيپا ياجرا

شرکت آب و فاضالب   3

 النياستان گ ييروستا

 يتهاينانوکامپوزر يتاث يسه ايمقا يبررس

مرها بر حذف فلزات يفعال شده با پل

سرب( ساخت  ين )مطالعه مورديسنگ

 يساز يلوت و بوميپا

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

با  يبه آب يابيدست 4-1-1بند 

 ت مطلوبيفيک

ت يفيبا ک يبآبه  يابيدست 

 مطلوب

 لوتيپا ياجرا

آب و فاضالب ت کشر  4

 استان قم يشهر

بررسي نانو ساختارها به عنوان منعقد 

کننده و اثر آن در کاهش سختي موقت 

 آب

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

ارائه راه حل  يک منعقد کننده قويبه  يابيدست د بودن موضوعيجد 4-1-1بند 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  5

 کاشان

 
کربنيک براي بررسي کارآيي تزريق گاز 

 احياي چاه هاي آهکي درين کاشان

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، 

پژوهش و فناوري 

 وزارت نيرو

 4-1-8بند 

وجود چاه هاي 

کارستي که آبدهي 

آنها به دليل رسوب با 

کاهش آبدهي مواجه 

 هستند

 برابر 2افزايش آبدهي چاهها تا 
بومي سازي 

 فناوري
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 آب منابعمحور  -1

 فناوري هاي نوين 1-2

 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1  
شرکت آب و فاضالب 

استان   ييروستا

 اصفهان

فناوري هاي نوين در بهبود کيفيت آب با  بررسي

رويکرد حذف نيترات) مطالعات پايلوتي ساخت و 

بهره برداري از پکيج هاي صافي کند جهت حذف 

 آلودگي و  نيترات روستاي طامه نطنز(

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 4-1-1بند 

    

ارائه راه حل 

 مشکل

2  

شرکت آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 يشرقجان يآذربا

 تحقيق و انتخاب گزينه مناسب مطابق با

سياستهاي کلي کشور در خصوص درياچه اروميه 

 اچهيه دريبراي تامين آب شرب روستاهاي حاش

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

 4-1-1بند 

چالشهاي موجود  -1

آب در تامين 

روستاهاي حاشيه 

درياچه و خشک شدن 

نياز  -2درياچه اروميه 

به جايگزيني منابع 

تامين آب شرب 

 روستايي

شناسايي منابع آب شرب 

مطمئن با لحاظ شرايط حاکم 

بر درياچه اروميه،مقايسه فني 

و اقتصادي گزينه هاي 

مختلف،،پيشنهاد گزينه 

مناسب براي تامين آب شرب 

 اچهيروستاهاي حاشيه در

ارائه راه حل 

 مشکل

3  

شرکت آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 يشرقجان يآذربا

بررسي  علل رانش چاههاي آب شرب در حين 

حفاري و بهره برداري و استفاده از فناوري هاي  

 نوين جهت پيشگيري و بهبود

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

 4-1-1بند 

رانش  ريزش و-1

چاههاي آب شرب 

روستايي در حين 

حفاري و بهره برداري 

و خسارات ناشي از آن 

دستيابي به   -2

فناوري هاي نوين در 

جهت مراقبت از 

چاههاي آب در برابر 

 پديده رانش 

عوامل اصلي  موثر بر رانش 

چاههاي آب ،اعم از عوامل 

سازندي ، تکتونيکي و يا 

دستيابي به –اجرايي

–بله با رانش راهکارهاي مقا

ارائه روشهاي مناسب طراحي 

لوله جدار چاه ،سرند ،فيلترپک 

و برآوردهزينه حفاري چاه آب 

 شرب با رويکرد مقابله بارانش

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب   4

استان  ييروستا

 يشرقجان يآذربا

استفاده از فناوري نانو در بهينه کردن طعم، مزه  

 چولقشالقي اهرو بو ي آب در مجتمع 

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 4-1-1بند 

شرکتهاي وظيفه -1

آب وفاضالب روستايي 

بهبود کيفيت   جهت

دستيابي به تکنو لژي نانو در 

رفع مشکل طعم ، بو ، مزه در 

 آب آشاميدني

ه يته

 دستورالعمل
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

و آب آشاميدني  تحقيقات و فناوري

نانو  استفاده از

در اين تکنولژي  

پيشگام شدن -2زمينه

در استفاده از 

براي  ژي نانووتکنول

 ارايه خدمات

5  

شرکت آب و فاضالب 

 استان قم ييروستا

شور و لب شور با استفاده از روش  يه آب هايتصف

 رالياسپ يون زدايي خازنين ينو

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

     4-1-1بند 

ارائه راه 

حل 

 مشکل

6  

ت آب و فاضالب کشر

 المياستان ا يشهر

ابداع روش هاي نوين ويدئو متري چاههاي آب  

بدون نياز به برداشت تجهيزات موجود بر روي 

چاه با هدف جلوگيري از ريزش ديواره چاه و 

 آگاهي از وضعيت فيزيکي چاهها

 و پژوهشي اولويت

 کميسيون فناوري

 منابع و آب کشاورزي

 طبيعي

 4-1-1بند 

نکه بخش يبا توجه به ا

ن ياز منابع تأم ياديز

آب در استان چاهها 

د مدام يباشند و با يم

ت چاهها ياز وضع

دا کرد و يپ يآگاه

 يزيطبق آن برنامه ر

ت ين طرح اولوينمود. ا

 دارد.

 يکيزيت فياز وضع يآگاه

اقدام -نه هايکاهش هز -چاهها 

مورد ن آب يتأم يبه موقع برا

 از شهروندانين

 ياجرا

 لوتيپا

7  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان بوشهر

 

نها کطراحي و ساخت انواع جديدي از آب شيرين 

 تروليزکبر مبناي فرآيند ال

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

محور فناوري هاي  

نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه کارايي عملک

شور کخانه هاي آب 

)اجراي پايلوت نيمه 

تصفيه 11صنعتي در

 شور (  . کخانه آب 

الکترو دياليز يک فرايند 

جداسازي غشايي مي باشد که 

درآن از اختالف پتانسيل 

الکتريکي به عنوان نيروي 

محرکه جهت انتقال يون ها 

استفاده مي شود در اين 

پژوهش چيدمان خاصي از 

بومي سازي 

 فناوري
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

ي شود تا با سلها آزمايش م

متر نتيجه کصرف انرژي 

 بهتري حاصل شود.

8  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان تهران
 پيش بيني توليد با استفاده از هوش مصنوعي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

نبود نرم افزار جهت 

پيش بيني ميزان 

 توليد

 ارائه مدل  ارائه مدل و تهيه نرم افراز 

ت آب و فاضالب کشر  9

شهري استان 

 کهگيلويه و بويراحمد

 رسوب گذاري و بررسي پتانسيل خوردگي و

خواص شيميايي آب شرب شهر ياسوج و ارايه 

 راهکار مناسب جهت اصالح وتعديل آن

     4-1-1بند   

ارائه راه 

حل 

 مشکل

 

 آب منابعمحور  -1

 ت آبيفيک 1-3

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1  
شرکت آب و فاضالب 

 نياستان قزو ييروستا

حذف  يروشها يو بررس يامکان سنج

ن آب بخش طارم و يک از منابع تاميآرسن

 (يقوشچ يروستا لوت:يارائه راهکار )پا

طرح هاي کالن ملي وزارت 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

 4-1-1بند 

 مشکل مبتال بهحل 

ک از منبع آب يحذف آرسن

مقدار  يدارا يک روستاي

 کيرمجاز آرسنيغ

ارائه راه حل 

 مشکل

2  

و فاضالب  شرکت آب

استان  ييروستا

 همدان

س ياز پيشساز معدني)ترAسنتز نانوزئوليت 

ل استوناتو(و بررسي کاربرد آن براي ياست

 سنگين از آب يفلز يون هايجذب 

طرح هاي کالن ملي وزارت 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

 4-1-1بند 
ت آب يفيک يارتقا

 شرب

ت سنتز ياستفاده از نانو ژئول

A  د يک روش جديبعنوان

فلزات  يون هايحذف  يبرا

 ين از آب شرب و ارتقايسنگ

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 ييت آب شرب روستايفيک

3  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان مازندران

 

بررسي تغييرات پارامترهاي شيميايي منابع 

آب چاههاي مجاور زمينهاي کشاورزي 

شده در تحت تاثير کود و سموم استفاده 

 زمين هاي مذکور

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-1بند 

با توجه به دوکشت 

شدن بعضي از 

محصوالت از جمله 

برنج و استفاده بي 

رويه از کود و سموم 

در مزارع ،اين امر 

ميتواند در درازمدت 

تاثيرات منفي غيرقابل 

جبراني بر منابع تامين 

 بگذارد.

مديريت مصرف کود و سموم 

کنترل خارج از برنامه منابع -

کوتاه نمودن دوره  -تامين 

سنجش و آماليز کيفي منابع 

 تامين بر اساس نتايج پروژه

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 يمحور انرژ -2

 انرژي هاي نو و تجديد پذير 2-1

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

پروژه  داليل تحقيقاتي بودن

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1  
شرکت آب و فاضالب 

 استان اصفهان  ييروستا

)آب  نکارگيري سيستم هاي نوين آب گرمکب

خورشيدي جهت  HDن خورشيدي( کشيرين 

 مهيار()دشت  تامين آب شرب

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب  يون کشاورزيسيکم

 يعيو منابع طب

 4-1-1بند 

    

ارائه راه 

 حل مشکل

2  
شرکت آب و فاضالب 

 زدياستان  ييروستا

ستم فاضالب يتوسعه س يراه کارها يبررس

نظر گرفتن  از آن با در يد انرژيو تول ييروستا

طرح هاي کالن ملي 

  وزارت نيرو مصوب شوراي 

و  يت جمع آورياهم

کنترل فاضالب 

نه از فاضالب ياستفاده به

و کنترل آن در  ييروستا
 ارائه مدل 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

پروژه  داليل تحقيقاتي بودن

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

عالي علوم تحقيقات و  نهيت زمان، منابع و هزيريمد

 فناوري

 دچار مشکل يروستاها ييروستا

3  
ت آب و فاضالب کشر

 لياستان اردب يشهر

استفاده فني  سه اقتصادي ويان سنجي مقاکام

ستگاه هاي پمپاژ يدر ا از انرژي خورشيدي

 نيو هشتج يگرم يخط انتقال در شهرها

   يانرژ يبهره ور    
 ياجرا

 لوتيپا

4  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان البرز

 

بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي 

انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در 

 ولتاتيوکهاي فاهوادهي فاضالب در استخر 

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-1بند 

لزوم انجام مطالعات 

وابسته درخصوص ارتقاء 

 فرايند 

 کاهش هزينه
ارائه راه حل 

 مشکل

5  
ت آب و فاضالب کشر

 استان کرمان يشهر

خورشيدي و بايو ، پتانسيل سنجي منابع بادي

رمان و استفاده از نتايج آن کگاز در استان 

ور براي توليد کيب انرژي هاي مذکبراي تر

 رمانکي در استان  کتريکتوان ال

 فناوري و پژوهشي اولويت

 کميسيون انرژي

 يکاربرد يطرح ها -4-1-8

مرتبط با صنعت آب و برق که 

ان مورد يدانش بن يتوسط شرکتها

 د يا يمد به اجرا در ييتا

نه يش ساالنه هزيافزا

ژه يد آب بويتول يها

،  يدر بخش انرژ

د يهمزمان با تشد

 ي،ط خشکساليشرا

 يروشها يلزوم بررس

 يد انرژيد توليجد

از منابع  يکيالکتر

را به عنوان  يعيطب

 يت هاياز  الو يکي

ل ياستان تبد ياصل

 نموده است.

 يو امکان سنج يبررس

ن ينو يستم هاياستفاده از س

د برق در نقاط مختلف يتول

متفاوت  يم هاياستان و با اقل

ط يمح يجهت کاهش الودگ

 ست  يز

 يبوم

 يساز

  يفناور
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 يمحور انرژ -2

 بهينه سازي 2-2

 

ر

د

ي

 ف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 پژوهشيهاي  

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1  

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان اردبيل

 

پايش و بهينه سازي مصرف انرژي در 

 18KWايستگاههاي پمپاژ باالي
        

ارائه راه حل 

 مشکل

2  

 

 

شرکت آب و فاضالب 

 استان مازندران ييروستا

فرآيندهاي انجام مهندسي مجدد در 

مربوط به طراحي و اجراي انواع پمپ ها 

با اخذ بازخوردهاي الزم از بهره برداري و 

 بررسي عوامل سوختن پمپ ها

        
ارائه راه حل 

 مشکل

3  
ت آب و فاضالب کشر

 زدياستان  يشهر

ولر آبي موجود  با مصرف کبهينه سازي  

 حداقلي آب و انرژي

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 يع معادن و فناوريصنا

 اطالعات و ارتباطات

 4-1-1بند 

در  يکولر آب تعداد زياد  

هرکدام به طور  زدياستان 

 711تا511ن يمتوسط ب

تر آب در شبانه روز يل

 و   ندينماياستفاده م

استان کمبود منابع آب  

ص يدر صورت تخص

پروژه فوق  ياعتبار اجرا

موثر در حفظ  يگام

د خواه و انرژي منابع آب

 داشت

 ارائه مدل 

4  
ت آب و فاضالب کشر

 زدياستان  يشهر

ولر آبي با مصرف کطراحي و نمونه سازي 

 حداقلي آب و انرژي

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

 يع معادن و فناوريصنا

 اطالعات و ارتباطات

 4-1-5بند 

در  يکولر آب تعداد زياد  

هرکدام به طور  زدياستان 

 711تا511ن يمتوسط ب

تر آب در شبانه روز يل

 و   ندينماياستفاده م

استان کمبود منابع آب  

ص يدر صورت تخص

پروژه فوق  ياعتبار اجرا

موثر در حفظ  يگام

خواهد  و انرژي منابع آب

 داشت

 ياجرا

 لوتيپا
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 يمحور انرژ -2

 يت مصرف انرژيريمد 2-3

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف 

پروژه طبق داليل تحقيقاتي بودن 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب وفاضالب 

خراسان  ييروستا

 يشمال

مصرف آب در توابع  يالگو يبررس

د بر مصارف دام يشهرستان فاروج با تاک

ن ييآن درتع يونحوه معادل ساز يسنت

ت يريوارائه برنامه مد ييسرانه اب روستا

 92مصرف مصوب 

 ب وآکمسيون کشاورزي  

 منابع طبيعي
     1-2-2بند 

ه راه يارا

حل 

 مشکل

 

 

 فاضالب و آب تصفيهمحور  -3

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

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق داليل 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1  

شرکت آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 ر احمديه و بويلويکهگ

استفاده از عدسک  يريامکان پذ يبررس

ه خانه يتصف ينيدر الگون ته نش يآب

ت فاضالب يفيفاضالب به منظور بهبود ک

 ه شدهيتصف

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 4-1-1بند 

به علت کيفيت پايين 

از الگون  يپساب خروج

جهت  و يهواده يها

ط يمح يآلودگ يريجلوگ

رنده ) رودخانه بشار( يپذ

ت پساب يفيد کيبا

ش داد که يرا افزا يخروج

ه يش راندمان تصفيافزا

ه يخانه ها در حذف کل

فاضالب از  ينده هايآال

 -Cod – Bobجمله 

Iss- Turs   : حذف

ها ، تخم انگل ها ،  يباکتر

 نيازت ... ، فلزات سنگ

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

تحقيقاتي بودن پروژه طبق داليل 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 ياهان آبزياستفاده از گ

 ي( روش علمي)عدسک آب

نسبت  يتر يتر و اقتصاد

 باشد. ير روش ها ميبه سا

2  
ت آب و فاضالب کشر

 استان کرمان يشهر

بررسي اثرات حاصله از باالآمدن آب زير 

سطحي بر سامانه هاي آب و فاضالب 

 اربرديکارهاي کرمان و ارائه راهکشهر 
 

پروژه هايي که با انجام  1-1-4بند 

پروژه هاي موردي مشکلي از صنعت 

 آب و برق را حل مي کند. 

در معرض خطر قرار 

سات يتاس يتمامگرفتن 

شهر کرمان  ير سطحيز

م در اثر يه در بافت قدژيبو

ر يز يبهاآباال آمدن سطح 

و متعاقب آن  ينيزم

ه خسارت يرو يش بيافزا

آب و  يوارده بر شبکه ها

ه ين ابنيفاضالب و همچن

اد ي يموجود در محدودها

 شده.

ت و برآورد ين وضعييتع

از باال  يق بحران ناشيدق

  يسطحر يز  يآمدن آبها

برون  يو ارئه راهکارها

رفت از خطر فوق در کوتاه 

ان مدت و بلند يمدت، م

 مدت 

ارائه راه حل 

–مشکل 

ه يته

 دستورالعمل 
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 فاضالب و آب تصفيهمحور  3

 نديبهينه سازي و ارتقاء فرا 3-2

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

شرکت آب و فاضالب   1

 استان اصفهان  ييروستا

بررسي بهينه سازي فرآيند و روش هاي  

ارتقاي تصفيه خانه هاي فاضالب )جهت 

افزايش راندمان و ظرفيت با حداقل 

 تغييرات در ابنيه و سازه(

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ارائه راه حل      4-1-1بند 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب   2

 المياستان ا ييروستا

رد حذف همزمان کبررسي و مقايسه عمل

از منابع آبي با  H2Sآهن، منگنز و 

اتاليست ک استفاده از زئوليت خام،

ونيت)گرين سند(، سنگ کسنده، گلوکا

 معدن پيروليزيت

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

محدوديت منايع   -1 4-1-3بند 

 در سطح استانآبي 

يفيت کاهش ک -2 

برخي منابع بدليل وجود 

 H2Sآهن، منگنز و 

بررسي و تحليل   -1

ي و کخواص فيزي

شيميايي جاذب و 

عوامل موثر بر تبادل 

يوني آهن، منگنز و 

H2S 

بررسي قابليت  -2

جذب بسترهاي 

زئوليت 

اتاليست کخام،

سنده، کا

ونيت)گرين کگلو

سند(، سنگ معدن 

پيروليزيت بر حذف  

 H2Sآهن، منگنز و 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

شرکت آب و فاضالب   3

استان  ييروستا

 يغربجانيآذربا

ارائي تصفيه خانه هاي وتلند کافزايش 

تپه مهاباد در فصول سرد  کوکروستاي  

اشت گونه هاي گياهي آبزي مقاوم در کبا 

 برابر سرما يا هميشه سبز

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ه يش راندمان تصفيافزا 4-1-3بند 

خانه فاضالب وتلند در 

 ياز سال که ن يماه هائ

از يستند مورد نيها سبز ن

ت يفيباشد تا ک يم

با  يپساب خروج

استاندارد ها مطابقت 

 داشته باشد

ند وحفظ يبهبود فرا 

 ست يط زيمح

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب   4

استان  ييروستا

 يغربجانيآذربا

ارتريج کبهينه سازي پيش تصفيه شني و 

اهش هزينه هاي بهره برداري کها در 

ارس از  کفيلتر  شهر تصفيه خانه نانو

 توابع پلدشت

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ن يب يکاهش فاصله زمان 4-1-3بند 

 يمتوال يض هايتعو

ش يج ها وافزايکارتر

د هر متر ينه توليهز

مکعب آب  باعث شده 

نه ها و يجهت کاهش هز

ه يش راندمان تصفيافزا

شنهاد ين پروژه پياب ا

 داده شود

ند ياصالح  فرا 

د ينه توليوکاهش هز

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

5  

ت آب و فاضالب کشر

استان روستايي 

 خوزستان

امکان سنجي  روش تصفيه فاضالب درجا 

 در مناطق روستايي خوزستان

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 4-1-3بند 
کاهش هزينه هاي بهره 

 برداري

بررسي اينکه آيا 

روش تصفيه فاضالب 

در جا در مناطق 

روستايي خوزستان 

 امکان پذير است

رائه راه حل ا

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

شرکت آب و فاضالب   6

ستان ياستان س ييروستا

 و بلوچستان

و  يکيزيف ياز پارامترها يحذف برخ

ق دو روش يله تلفيآب بوس ييايميش

توسط نانو  يستيالکتروفنتون و فتوکاتال

 ذرات آهن

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ق استفاده ين تحقيادر  4-1-3بند 

نانو ذرات آهن صفر و 

ق دو روش الکترو يتلف

 يکيتيفنتون و فتوکاتال

ک ينده ها در يحذف آال

شود.  يق ميراکتور تحق

 يط آبياستفاده از مح

 يعيطب يطهايمشابه مح

ن يا ياياز جمله مزا

ن يروش است. در ا

 يپژوهش بهبود برخ

آب مانند  يکيزيخواص ف

بو، طعم رنگ و... و 

ن حذف کامل يچنهم

 ينده هاياز آال يبرخ

 .شوديم يبررس ييايميش

و ساخت  يطراح

 قيلوت تحقيپا

زان حذف يم يبررس

از رنگها از  يبرخ

له روش يفاضالب بوس

مورد استفاده در 

 ق.يتحق

زان حذف يم يبررس

 ييايميش يندههايآال

له روش مورد يبوس

 قياستفاده در تحق

بازده راکتور  يبررس

 مورد نظر

راه حل  ارائه

 مشکل

7  

ت آب و فاضالب کشر

شهري استان آذربايجان 

 غربي

بهينه سازي کارايي الگون هوادهي  

تصفيه خانه فاضالب وامکان سنجي ارتقا 

 -الگون هاي هوادهي )مطالعه موردي

 تصفيه خانه فاضالب مهاباد (

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 4-1-1بند 

عدم  قابليت حذف 

پارامترهاي مواد معلق 

در  COD  ،BODو

پساب خروجي  اين 

تصفيه خانه ها 

تر شدن  وسختگيرانه

استانداردهاي 

 محيطي زيست

ارائه راهکار کاربردي 

و بهينه جهت افزايش 

، CODراندمان حذف

ازت و فسفر در 

تصفيه خانه هاي 

فاضالب داراي 

الگونهاي هوادهي با 

يرات کمترين تغي

 اي.   تجهيزاتي وسازه

دستيابي به  

استانداردهاي زيست 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

محيطي به لحاظ 

تخليه به آبهاي 

 سطحي

ت آب و فاضالب کشر  8

 استان اصفهان يشهر

پساب در  يفيارتقاء ک يارائه راهکارها

فاضالب به روش برکه  يه خانه هايتصف

 تيتثب

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

رد کارايي عملکارتقاء  4-1-3بند 

تصفيه خانه هاي 

 2شور )محور کفاضالب 

نامه شماره 

مورخ  94/161/33433

94/11/21  ) 

 ياجرا پساب يفيارتقاء ک

 لوتيپا

ت آب و فاضالب کشر  9

 استان اصفهان يشهر

ان يرفتار جر يکيناميدروديز هيآنال

به منظور  يهوادهفاضالب در مخازن 

ه پره هواده بر مشخصات ياثر زاو يبررس

ک يناميستم به روش ديس يعملکرد

 (CFD) ياالت محاسباتيس

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ه يارتقاء عملکرد تصف 4-1-1بند 

 فاضالب يخانه ها

 يمهندس يطراح -1

معکوس هواده مورد 

به منظور  يبررس

 ز رفتار آنيآنال

ل رفتار يتحل -2

 يکيناميدروديه

ان فاضالب در يجر

در  يمخزن هواده

 ن کار هوادهيح

اثر  يبررس -3

 يها¬دمان پرهيچ

 يهواده بر پارامترها

ستم يس يعملکرد

ي و حصول هواده

اطمينان بهينه بودن 

 آن

 ارائه مدل 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

11  

ت آب و فاضالب کشر

شهري استان خراسان 

 رضوي

بررسي و انتخاب پکيج هاي تصفيه  

فاضالب بر اساس شرايط اقليمي و بهره 

 برداري در استان خراسان رضوي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 4-1-3بند 

تنوع روشهاي موجود و 

نياز به بستر سازي جهت 

 انتخاب روشهاي صحيح

 ارائه مدل جديد
تهيه 

 العملدستور

ت آب و فاضالب کشر  11

 ردستانکاستان  يشهر

ه ينوظهور در تصف ينده هايآال يشناسائ

آب و فاضالب شهر سنندج و  يخانه ها

مذکور در  يه خانه هايتصف يکارائ يبررس

 کاهش و حذف آنها

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 ارائه مدل      4-1-1بند 

ت آب و فاضالب کشر  12

 شهري استان مرکزي

بررسي چگونگي ارتقاء راندمان تصفيه 

خانه هاي فاضالب استان با روشهاي 

مدرن با اولويت  تصفيه خانه هاي داراي 

ظرفيت تکميل شده و همچنين داراي 

EC و نمک باال 

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

مشکالت و مسائل  4-1-3بند 

موجود در فرآيندهاي 

تصفيه و همچنين 

کمبود ظرفيت تصفيه 

 خانه هاي موجود

بررسي و انتخاب 

روشهاي بهينه و 

جديد در ارتقاء 

تصفيه خانه هاي 

سطح استان با هدف 

جلوگيري از ايجاد 

ظرفيت جديد و 

توسعه تصفيه خانه 

با توجه به 

محدوديتهاي مالي و 

 غيره

بومي سازي 

 فناوري

 

 

 

 

 

  



 05                                                                                                                                                                                                                                           59رو در ساليوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 

 فاضالب و آب تصفيهمحور  -3

 پساب و لجن و استفاده از آنها 3-3

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1  

ت آب و فاضالب کشر

 المياستان ا يشهر

ه خانه فاضالب ياثرات پساب تصف يبررس

وه يمحصوالت  باغات م يالم بر رويشهر ا

 آباد( يمنطقه مهد ي)مطالعه مورد

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-3بند 

نکه باغات يبا توجه به ا

ه ين دست تصفييدر پا

فاضالب در  يخانه ها

حال توسعه است، و 

 يخاص يت هايذهن

ن ينسبت به محصوالت ا

از به يباغات وجود دارد، ن

وضع  يعلم يبررس

موجود جهت شفاف 

 ياذهان عموم يساز

 است.

و  يفيک يبررس

اثرات پساب  يکروبيم

محصوالت  يبر رو

 باغات

ارائه راه حل 

 مشکل

2  

شرکت آب و فاضالب 

 استان هرمزگان ييروستا

بررسي سيستم هاي نوين روشهاي تقليل  

پساب خروجي آب شيرين کن ها و ارائه 

 راهکارهاي کاربردي )اجراي پايلوت(.

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

 4-1-4بند 
افزايش راندمان و بهره 

 وري

زدفع پسابآب استفاده ا

شيرين کن مجتمع 

 پايلوت اجراي کشار

3  

ت آب و فاضالب کشر

شهري استان آذربايجان 

 غربي

بررسي قابليت استفاده مجدد از لجن  

تصفيه خانه فاضالب شهري اروميه در 

 مصارف کشاورزي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-1بند 

لزوم  مديريت بهينه   

لجنهاي توليدي در 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب 

تعيين مشخصات  

لجن تصفيه خانه 

فاضالب شهري اروميه 

به لحاظ خصوصيات 

شيميايي ،ميکروبي و 

بيولوژيکي و مقايسه 

آنها با استانداردهاي 

 موجود 

ارائه الگوي کشت 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

مناسب در محوطه 

تصفيه خانه فاضالب 

 شهري اروميه 

آورد هزينه هاي بر 

اجرايي در مقياس 

پايلوت و تجاري سازي 

 آن 

4  

ت آب و فاضالب کشر

 استان کرمان يشهر

پساب براي آبياري  اربردکبررسي اثرات 

 باغات پسته و تاثير آن بر محصول نهايي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

طرح هاي پژوهشي کاربردي  – 4-1-3

که در زنجيره ارزش دستگاه متولي 

باعث ارتقاي کيفي و کمي محصوالت ، 

خدمات و فرآيندها مي شوند و داراي 

متقاضي و بهره بردار مشخص مي 

 باشند.

ت يبا توجه به وضع

استان از لحاظ کمبود 

ن حال يو در ع يمنابع آب

باغات کشور  يدرصد باال

هره ن استان لزوم بيدر ا

از لجن موجود  يبردار

ه فاضالب يدر روند تصف

ن يجهت تام يشهر

 يازهاياز ن يبخش

ن حال يکشاورزان و در ع

ست يز يت جنبه هايرعا

ت فو ق ياهم يطيمح

 را دارد. يالعاده ا

با توجه به دو مرحله 

مطالعات انجام شده، 

متعاقب کاشت 

درختان پسته و 

با پساب و عدم  ياريآب

در برگ،  يوجود آلودگ

شه در خت، يساقه و ر

وه يم يلزوم بررس

ت ياهم يينها

 دارد.   يالعاده ا فوق

 يساز يبوم

 يناورف

5  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان مرکزي

بررسي روش هاي اقتصادي و کاربردي با 

هدف تسريع در جمع آوري لجن در برکه 

هاي تثبيت تصفيه خانه هاي برکه تثبيت 

 استان

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-7بند 

مشکالت موجود در 

کمبود فضاي مورد نياز 

ساخت برکه هاي جديد 

و همچنين بررسي روش 

اقتصادي مرتبط با 

 کاهش هزينه

ارائه روشهاي اقتصادي 

و بهينه و کاربردي با 

هدف تسريع در 

عمليات خشک کردن 

و تخليه لجن تصفيه 

شده در تصفيه خانه 

 هاي برکه تثبيت 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

6  

ت آب و فاضالب کشر 

 اهواز

ا )صفحه ياستفاده از مد يامکان سنج

ه ي( ثابت با رشد چسبنده جهت تصفيها

 لوتيپا يو کاهش حجم لجن و اجرا

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-1بند 

د يتول يباال حجم  -

از  يلجن و مشکالت ناش

 انباشت آن

ست يمشکالت ز -

 يطيمح

 ينديمشکالت فرآ -

 کاهش زمان ماند

بيشتر کردن درجه 

 تصفيه

 يکاهش احتمال

 نيترات

 کاهش حجم لجن

ارائه راه حل 

 مشکل

7  

ت آب و فاضالب کشر

 شيراز

مپوست از لجن تصفيه خانه کتوليد ورمي 

 فاضالب در مقياس نيمه صنعتي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-1بند 

جهت ايجاد ارزش افزوده 

از لجن با توجه به تفاوت 

قيمت لجن و ورمي 

مپوست و وجود ک

اناتي از قبيل آب و کام

برق و زمين جهت توليد 

 کمپوست يکورمي 

مدل عملي جهت توليد 

مپوست مي کورمي 

 باشد.

مپوست کتوليد ورمي 

از لجن تصفيه خانه  

شناسايي عوامل موثر 

يفيت کدر افزايش 

مپوست توليد کورمي 

 شده

ارائه راه حل 

 مشکل
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 فاضالب و آب تصفيهمحور  -3

  

 تصفيه آب و فاضالب فناوري هاي نوين 3-4

 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

1  

ت آب و فاضالب کشر

 روستايي استان بوشهر

ازتصفيه غير متمرکز به روش استفاده 

اکسيداسيون پيشرفته شيميايي 

وتوليدپسابي با کيفيت مناسب براي 

 مصارف غير شرب انساني

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-5بند 

تقاضاي مشترکين براي 

تامين آب دام وطيور 

وفضاي سبز به علت 

حل کمبود منابع آب درم

 روستاهاي استان

استفاده از پسا 

ب با کيفيت  

بهداشتي 

درتامين آب 

مورد تقاضاي 

غير شرب 

 انساني

بومي سازي 

 فناوري

شرکت آب وفاضالب   2

 يخراسان شمال ييروستا

ترات از منابع يون نينحوه حذف  يبررس

 نيبه روش نو يآب

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و

 فناوري

ارايه راه حل      3-3-3بند

 مشکل

شرکت آب وفاضالب   3

 يخراسان شمال ييروستا

د )در يه فاضالب به روش آن سايتصف

ه يتصف کرد حذف شبکه ويمحل( با رو

 خانه

و  يت پژوهشياولو

کمسيون  يفناور

کشاورزي  اب 

 ومنابع طبيعي

ارايه راه حل      3-3-3بند

 مشکل

شرکت آب وفاضالب   4

 يخراسان شمال ييروستا

 يه آب به روش تکنولوژيتصف يبررس

 بر(يلتر+هالوفاين +في)رز يبيترک

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

ارايه راه حل      3-3-3بند

 مشکل

5  
شرکت آب و فاضالب 

روستايي  استان خراسان 

 رضوي

حذف نيترات در مقياس صنعتي با 

استفاده از روش الکتروکواگوالسيون از 

 منابع آبي در مناطق روستايي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 4-1-1بند 

اهميت و مناسبت، 

قابليت انجام طرح، 

 کاربردي بودن طرح

حذف آلودگي 

هاي ايجاد شده 

با استفاده از اين 

سيستم در 

ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

مقياس صنعتي  فناوري

دستيابي به و 

حداکثر ميزان 

حذف نيترات و 

افزايش راندمان 

 سيستم

شرکت آب و فاضالب   6

ستان و ياستان س ييروستا

 بلوچستان

حذف آنتي بيوتيک ها از منابع آب و 

باقيمانده آنها از فاضالب بوسيله نانو 

 کمپوزيت بنتونيت مغناطيسي شده

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

ن پژوهش کاربرد يدر ا 4-1-3بند 

د که يت جدينانو کمپوز

از چهار  يبروش همرسوب

ه يمرسوم ته يمه هادين

شده است مورد استفاده 

رد. در منابع يگ يقرار م

آب  از يک ماده طبيعي 

مانند بنتونيت که عموما 

در استخرهاي تصفيه بکار 

سطح آن  مي رود و تغيير

توسط نانو ذرات 

مغناطيس آهن جهت 

حذف آنتي بيوتيکهاي 

 مختلف بکار مي رود.

 

سنتز جاذب -

ت ينانو کمپوز

 مورد استفاده

 يحذف انت 

 يک انتخابيوتيب

 ن متديبا ا

ط يافتن شراي

نة حذف يبه

ک )از يوتيب يآنت

ل دما، يقب

غلظت، 

 پ.هاش...(

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب   7

 استان قم ييروستا

ن کن يريارائه راهکار دفع پساب آب ش

استان قم با حداقل اثرات  ييروستا يها

 يطيست محيز

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ارائه راه حل      4-1-1بند 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  8

 استان اصفهان يشهر

امکان سنجي ارتقاء سيستم هضم 

بيهوازي لجن و بررسي روشهاي ارتقاء 

کالس بيولوژيکي لجن فاضالب به کالس 

A 

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

رد کارايي عملکارتقاء  4-1-3بند 

تصفيه خانه هاي فاضالب 

نامه  2شور )محور ک

 94/161/33433شماره 

ارتقاء پساب و 

 لجن

 ن استاندارديتدو
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

 (  94/11/21مورخ 

ت آب و فاضالب کشر  9

استان آذربايجان  يشهر

 يشرق

ارزيابي و بررسي کارايي انواع 

انوساختارهاي کربن در حذف نيترات از ن

 آب شرب در مقياس نيمه صنعتي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

نمودن  ياتيامکان عمل 4-1-1بند 

 يطرح با توجه به اجرا

مه ياس نيطرح در مق

استفاده مجدد  -يصنعت

ترات ين ياز منابع آب دارا

باالتر از حد استاندارد در 

جه يصورت اخذ نت

 مطلوب

 يو بررس يابيارز

 يهاينانوساختار

کربن در حذف 

ترات از آب ين

 شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  11

استان آذربايجان  يشهر

 يشرق

له يک از آب به وسيحذف آرسن

 ييون پالسمايتاسيکاو

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

کمتر در  ياز به فضاين 4-1-5بند 

 ير روش هايسه با سايمقا

راندمان  -مرسوم موجود 

ند نسبت به ين فرايا يباال

امکان  -ر روش هايسا

ج ساخته يپک ييجابجا

شده و نصب آن در محل 

 مورد نظر

حذف فلزات 

ن موجود يسنگ

 در آب

 لوتيپا ياجرا

11  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان البرز

گند زدايي ابتدايي در   ورودي تصفيه  

ي يا يون کتريکخانه هاي آب به روش ال

 اتيونيکسازي 

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-1بند 

  

باال بردن 

 راندمان

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  12

 استان تهران يشهر

جمع  يها يمرکز توسعه فناور يراه اندار

افت فاضالب در يه، دفع و بازي، تصفيآور

 ه خانه فاضالب جنوب تهرانيمحل تصف

 يساز يبوم        

 يفناور

ت آب و فاضالب کشر  13

استان تهران و  يشهر

ت آب و فاضالب کشر

استان آذربايجان  يشهر

ساخت نمونه          نيفلزات سنگ ييوسنسور شناسايب

 محصول
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

 يشرق

ت آب و فاضالب کشر  14

استان خراسان  يشهر

 يشمال

نيترات زدايي از آب چاههاي شرب با  

 و ازن زني کاسيون بيولوژيکدنيتريفي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

شوراي عالي مصوب 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

ارائه راه حل      4-1-1بند 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  15

استان خراسان  يشهر

 يشمال

از چاههاي  يتصفيه فاضالب استخراج 

جذبي شهر بجنورد با استفاده از 

 تلندهاي مصنوعي هيبريديو

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

ارائه راه حل      4-1-1بند 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  16

 استان خوزستان يشهر

 يسموم و مواد آل يريو اندازه گ ييشناسا

آب  يه خانه هايو علف کش ها در تصف

 استان

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

صنايع معادن و 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 يت آب هايفيبهبود ک 4-1-3بند 

 استان يشرب و سطح

سموم  ييشناسا

جهت  يو مواد آل

 يها يريگيپ

ا يدر حذف  يآت

ن يکاهش ا

بات در يترک

 يه خانه هايتصف

 آب استان

ه يته

 دستورالعمل

ت آب و فاضالب کشر  17

 استان فارس يشهر

لوت دستگاه سنتز يو ساخت پا يبررس

حذف  يبرا يسيت مغناطينانوکامپوز

پساب فاضالب با روش جذب  يها ندهيآال

 يسطح

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ساخت نمونه      4-1-1بند 

 محصول

ت آب و فاضالب کشر  18

 ردستانکاستان  يشهر

جذب فنل و مشتقات  يمحاسبات يبررس

 نانو ساختاها  در آب  يان بر رو

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 ارائه مدل      4-1-1 بند
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

19  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان کرمانشاه

بررسي سيستم هاي طبيعي تصفيه 

فاضالب)برکه تثبيت و نيزار مصنوعي( در 

حذف ريز آالينده هاي موجود مقاوم به 

تجزيه زيستي در فاضالب هاي مختلف 

 شهري  استان کرمانشاه

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

عالي مصوب شوراي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-3بند 

جهت ارتقاء کمي و کيفي 

تصفيه خانه هاي فاضالب 

با فرايند هاي طبيعي 

 تصفيه

شناسايي و 

بکارگيري 

روشهاي ارتقاء 

 تصفيه خانه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  21

 النياستان گ يشهر

اولويت پژوهشي و  خود هواده يساخت سازه ها

کميسيون فناوري 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نه يکاهش هز ت آبيفيک يارتقا 4-1-1بند 

ه آب و يتصف

ت يفيک يارتقا

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  21

 ياستان مرکز يشهر

در  کهاي حذف جلب روش

هاي آب ) مزايا و معايب  خانه تصفيه

 لوتيپا يها( و اجرا از روش کهري

طرح هاي کالن  

وزارت نيرو ملي 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 لوتيپا ياجرا      

ت آب و فاضالب کشر  22

 استان هرمزگان يشهر

آب  يساز نيريپالسما جهت ش يتکنولوژ

 شور

 يساز يبوم        

 يفناور

23  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان همدان

امکان سنجي اجراي تصفيه خانه خانه 

وتلند طبيعي در استان فاضالب به روش 

 همدان

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-5بند 

هزينه پايين ساخت و 

بهره برداري از تصفيه 

 خانه ها به روش وتلند

پايين آوردن 

هزينه به ره 

 برداري

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر   24

 اهواز

آالينده از طريق  اهش ورودکهاي  روش

 هاي آب خانه ريزگرد در تصفيه

 لوتيپا ياجرا        

ت آب و فاضالب کشر  25

 رازيش

بررسي اثر بخشي ازن زني بر روي آب 

ربن کاهش کخام سد درودزن با هدف 

 لکآلي 

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

ه در آب کبا عنايت به اين 4-1-1بند 

ربن کسد دوزن مقدار 

آلي وجود دارد و اين 

ربن آلي در زمان کمقدار 

لر زني توليد مواد ک

جانبي مي نمايد جهت 

انتخاب بهترين 

روش حذف 

ربن آلي ک

محلول در آب 

سد دوزن مي 

 باشد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

ربن کحذف اين مقدار 

آلي اثر بخشي ازن زني 

 ارزيابي مي گردد.

فاضالب ت آب و کشر  26

 رازيش

تصفيه سوپر نانت تصفيه خانه فاضالب 

 شيراز در مقياس نيمه صنعتي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

سوپر نانت هاضم هاي بي  4-1-1بند 

هوازي بعلت خصوصيت 

سخت تصفيه پذير  ،خود

مي باشند و اين پساب 

ليه تصفيه خانه ها کبراي 

ل ساز بوده کشور مشک

ومديريت آن خيلي 

 سخت مي باشد 

راه  کارائه ي

عملي جهت 

تصفيه سوپر 

نانت در مقياس 

 نيمه صنعتي

 لوتيپا ياجرا

27  

ت آب و فاضالب کشر

 شيراز

حذف پديده فومينگ در تصفيه خانه 

 فاضالب شيراز در مقياس نيمه صنعتي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

تحقيقات و علوم 

 فناوري

 4-1-1بند 

در تابستان تصفيه خانه 

فاضالب شيراز با پديده 

فومينگ مواجه مي باشد 

ه علت آن شناخته ک

ه تحقيق کنشده است 

جهت شناسايي عامل 

فومينگ و ارائه راه 

حلهاي عملي جهت 

رن آن مي کبرطرف 

 باشند

راه  کارائه ي

عملي جهت 

مديريت و 

 نترل فومينگک

بومي سازي 

 اوريفن

28  

ت آب و فاضالب کشر

 کاشان

حذف بو در فرآيندهاي تصفيه خانه 

 فاضالب کاشان با استفاده از فناوري نانو

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-4بند 

پروژه هايي که متضمن 

کار در مرزهاي دانش و 

 فناوري مي باشد

حذف وکاهش 

کاهش -بو

–اعتراضات 

 افزايش کيفيت 

بومي سازي 

 فناوري

 

 فاضالب و آب تصفيهمحور  -3
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 کيفيت آب 3-5

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

مورد اهداف 

 انتظار
 محصول نهايي

1  

شرکت آب و فاضالب 

ه و يلوياستان کهگ ييروستا

 ر احمديبو

توسط  يآب يترات از محلول هايحذف ن

ن ييو تع يدات کشاورزيخاکستر زا

 زوترم جذبيا

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-1بند 

امروزه منابع آب به 

بات يترک شدت توسط

ترات ، يتروزن مانند نين

وم آلوده يت و آمونيترين

شده اند که که ممکن 

است باعث مشکالت 

از  يطيست محيد زيشد

ون و يکاسيفيجمله اتر

شود  يم يعفون يماريب

ترات ين غلظت نيهمچن

 ينيرزميز يدر منابع آب

و  يدر مناطق شهر

ران از حد يا ييروستا

از يمجاز فراتر رفته و ن

به حذف آن وجود  يجد

 دارد

مقرون به صرفه 

ن روش يبودن ا

ن بودن ييپا -

ه ينه مواد اوليهز

  -جاذب 

ارائه راه حل 

 مشکل

2  

شرکت آب و فاضالب 

 استان گلستان ييروستا

  TOCو TDSبررسي رابطه يون فلورايد با 

در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان 

گرگان و ارائه روش پيشنهادي براي 

 تنظيم مقادير آن

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

 4-1-1بند 

از  ميزان فلوئور اهشک

حد معين و افزايش از 

حد مطلوب عوارضي 

 دارد.

با توجه به امکان 

 يونيرات و تبادالت ييتغ

در بافت خاک متنوع، 

مطلوب خواهد بود که 

ک ينامينخست به رفتار د

فلوئور و نوع رابطه  يوني

آن با جامدات کل و 

ق ين دقييتع

ر فلوئور يمقاد

محلول در منابع 

آب شرب 

 يروستاها

شهرستان 

 گرگان

ن رابطه ييتع

ر يفلوئور با مقاد

ت کل جامدا

ع بمحلول در منا

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

مورد اهداف 

 انتظار
 محصول نهايي

محلول در  يکربن آل

 ينيرزميمنابع آب ز

 پرداخته شود.

و شگفت يآب پ

 يارائه راهکارها

م و يل، تنظيتعد

 ياستاندارد ساز

د ير فلورايمقاد

 در منابع آب 

3  

شرکت آب و فاضالب 

 استان مازندران ييروستا

موجود  يشن يلترهايف يابيو ارز يبررس

 ييروستا يآبرسان يستگاه هايدر ا

مازندران و ارائه راهکار جهت بهبود و 

ه يت موجود و تهيوضع يارتقا

 يدستورالعمل مل

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

  فناوري

      
ه يته

 دستورالعمل

4  

شرکت آب و فاضالب 

 استان مازندران ييروستا
ست در ياستفاده از انواع کاتال يابيارز

و ...  H2Sاک ، يمنگنز ، آمونحذف آهن و 

 از آب شرب 

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

  فناوري

      
ه راه حل يارا

 مشکل

5  

شرکت آب و فاضالب 

 استان مازندران ييروستا

 يمر معدنياستفاده از نانو پل يبررس

اس يه آب شرب در مقيت در تصفيزئول

لوت ي) ساخت پا يمه صنعتيلوت نيپا

 (  يمه صنعتين

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي 

علوم تحقيقات و 

  فناوري

 لوتيپا ياجرا      

6  

شرکت آب و فاضالب 

 استان مازندران ييروستا

د رسوب و انباشت يل توليدال يبررس

و  يدر لوله ها پس از کلرزن يکيزيف

و انسداد لوله ها  يحذف سخت يچگونگ

 در دراز مدت

        
ه راه حل يارا

 مشکل

7  
شرکت آب و فاضالب 

 روستايي استان مرکزي

بررسي روشهاي جذب سرمايه گذاري در 

 خصوص ارتقا کيفيت آب

قانون اساسي )اصل 

44) 

مطالعات مرتبط با مديريت، بخش 

خصوصي و مسائل اجتماعي که براي 

اولين بار انجام شده و نتايج آن مورد 
  

افزايش کيفيت 

 آب
 ارائه مدل 



 11                                                                                                                                                                                                                             شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور  و شرکتهاي زير مجموعه

 

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

مورد اهداف 

 انتظار
 محصول نهايي

 استفاده در صنعت آب باشد.

8  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان اردبيل

بررسي و مقايسه فاکتورهاي آب شرب 

شهر پارس آباد با آب دستگاههاي تصفيه 

خانگي متداول و آب بسته بندي و اثرات 

کوتاه مدت و طوالني مدت آنها بر 

 سالمتي مصرف کنندگان

    
تثيت سالمت محصوالت 

 تارائه شده
  

ارائه راه حل 

 مشکل

9  

ت آب و فاضالب کشر

 استان اصفهان يشهر

ارائه راهکارهاي تصفيه  ارزيابي و

ضطراري درمقابله با آلودگي هاي نفتي و ا

آن درتصفيه خانه آب )مطالعه مشتقات 

موردي: تصفيه خانه آب باباشيخعلي 

 اصفهان(

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 رعامليپدافند غ 4-1-3بند 
آب  يفيارتقاء ک

 شرب 

ارائه راه حل 

 مشکل

11  
ت آب و فاضالب کشر

 استان تهران يشهر

ه آب گل يستم تصفيس ييکارا يبررس

آلود در مواقع بحران در حذف عوامل 

 زا يماريب

        
ساخت نمونه 

 محصول

11  

ت آب و فاضالب کشر

 استان فارس يشهر

ه آب يساخت دستگاه پرتابل تصف يبررس

 يشهرها يانبارها جهت استفاده در آب

تحت پوشش شرکت آبفا استان  يجنوب

 فارس

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعي منابع

     4-1-1بند 
ساخت نمونه 

 محصول

12  

ت آب و فاضالب کشر

 ردستانکاستان  يشهر

 يکيولوژيو ب يائيميت شيفيک يبررس

ره آب و يرسوبات کف مخازن ذخ

ه خانه آب شهر سنندج و ير تصفيفايکالر

ر آن بر ياستان و تأث ير شهرهايسا

 ت آبيفيک

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

     4-1-4بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

13  

 ت آب و فاضالب اهوازکشر 

بررسي شاخص هاي کيفي آب شرب در 

سامانه هاي آب شيرين کن خانگي و 

صنعتي در مقايسه با استاندارد سازمان 

 جهاني بهداشت

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-1بند 

با توجه به استفاده بسيار 

گسترده از آب شيرين 

کن خانگي در سطح 

شهر اهواز و مشکالت 

ناشي از استفاده از آنها، 

شناسايي 

 مشکالت کيفي

شناسايي -

 مشکالت کمي

دسته بندي و -

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

مورد اهداف 

 انتظار
 محصول نهايي

اعم از کيفي و کمي لزوم 

تحقيق در اين زمينه را 

 فراهم مي کند.

رتبه بندي 

 مشکالت 

شناسايي 

 برندهاي مناسب

 

 

 

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيسات محور -4

 ارتقاء و بهينه سازي در شبکه توزيع آب 4-1

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

شرکت آب و فاضالب   1

 استان زنجان ييروستا

ر مجاز يساخت دستگاه کشف انشعابات غ

 زه يلن و گالوانيات يپل يلوله ها يبر رو

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

ع معادن و يصنا

اطالعات و  يفناور

 ارتباطات

 ينمونه ها يباز مهندس 4-1-8بند 

د در يتول يبرا يواردات

 داخل کشور 

کاهش سهم 

عمده تلفات آب 

در شبکه و 

 خطوط انتقال 

ساخت نمونه 

 محصول

ت آب و فاضالب کشر  2

ستان و ياستان س يشهر

 بلوچستان

نفوذ آن به  و يمکش آلودگ يمدلساز

ط کاهش يدرشرا يع آب شهريشبکه توز

 کاهش آن يفشار وارائه راهکارها

اولويت پژوهشي و 

 فناوري کميسيون

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

از  يريجلوگ ت وسالميفين آب باکيتام 4-1-3بند 

اب  يآلودگ

 شرب

 ارائه مدل 

ت آب و فاضالب کشر  3

 استان کرمان يشهر

نه در يمناسب و کم هز يروش ها يبررس

 نينو يخطوط انتقال با فناور يابينشت 

 يساز يبوم        

 يفناور

ت آب و فاضالب کشر  4

ه و يلوياستان کهگ يشهر

ستم يساخت کنتورآب باس و يطراح

 کنترل فشار

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

 ارائه مدل      4-1-1بند 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

کشاورزي آب و  راحمديبو

 منابع طبيعي

شرکت آب و فاضالب   5

 النياستان گ ييروستا

استفاده از بتن پليمري در مقاوم سازي و 

 ديدهتعمير مخازن بتني فرسوده و آسيب 

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

ارائه راه حل  ت آبيفيارتقا ک تيفيارتقا ک 4-1-1بند 

 مشکل

6  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان مازندران

بررسي کارايي سيستم فيلتراسيون تند در 

 حذف آالينده هاي بيولوژيکي

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

عالي  مصوب شوراي

علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-1بند 

با توجه به استفاده از 

سيستم موجود در فرآيند 

، اطمينان از عملکرد 

سيستم ،ضرورت انجام 

چنين پژوهشي را بدنبال 

 دارد.

اطمينان از 

عملکرد سيستم 

ارتقاء فرآيند -

 فيلتراسيون

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  7

 مشهد

م و تراکم يمختلف تحک يها روش يبررس

پرکردن ترانشه  يبند پيخاک و ارائه ت

 آب و فاضالب يها مناسب شبکه

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پرکردن مناسب خطوط  4-1-1بند 

مدفون )آب و  يلوله ها

 يفاضالب( به پارامترها

مختلف مانند جنس لوله، 

قطر لوله، عمق دفن، 

م، جنس يروش تحک

خاک، مصالح در دسترس 

 يدارد. بررس يو ... بستگ

ها و ن عامليک از ايهر 

ت يفيمطالعه اثر آنها بر ک

و نحوه  يبسترساز

 يوه بسترسازيانتخاب ش

 مناسب اثرگذار است 

ک يبه  يابيدست

جامع و  يالگو

 يمناسب برا

وه يانتخاب ش

 يبسترساز

 مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل

ت آب و فاضالب کشر  8

 مشهد

بررسي تعيين سطح اقتصادي نشت در 

 هاي آبرساني )مطالعه موردي( هکشب
اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 4-1-1بند 

نشت و هدر رفت زياد در 

شبکه هاي توزيع آب 

 شهري

تعيين مدل  

يني  جهت پيش

مضرات اقتصادي 

تهيه 

 دستورالعمل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

 نشت   منابع طبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيساتمحور  -4

 پمپ و خازن 4-2

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

اولويت داليل 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

1  
ت آب و فاضالب کشر

 نياستان قزو يشهر

احداث مخازن به روش  يروشها يبررس

ن ييتع نو و يد با تکنولوژيجد يها

آب مخازن در زمان  ينگهدار يروشها

 زلزله

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-3بند 
مشکالت مبتال به 

 شرکت 

 يانتخاب روشها

نه جهت يبه

احداث مخازن 

 ييآب وشناسا

اقدام  يروشها

ط يدر شرا

 ياضطرار

 ارائه مدل 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

اولويت داليل 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

2  
ت آب و فاضالب کشر

 ياستان مرکز يشهر

ساخت مخازن  يبهساز يروشها يبررس

ده يش تنيده و پياز جمله بتن پس تن يبتن

ساخت مخزن و ارائه گزينه  ير روشهايو سا

 مناسب

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-3بند 

مشکالت موجود در 

ساخت  يقديم يطرحها

مخارن و کاهش مصالح 

 د يجد يدر طرحها

 دوارائه حداقل 

 يروش کاربرد

ش يبا نگرش افزا

سرعت اجراء و 

کاهش هزينه 

ساخت مد  يها

 باشد ينظر م

 ن استاندارديتدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيسات محور -4

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

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 پژوهشيارزيابي طرح هاي  

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

ت آب و فاضالب کشر 1

 استان بوشهر يشهر

طراحي و ساخت انواع جديدي از 

 سانتريفيوژهاي فاضالبي 

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

محور فناوري هاي  4-1-2بند 

نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه کعمل اراييک

خانه هاي فاضالب 

سانتريفوژ 

دکانتر، تجهيز 

صنعتي است که 

جهت جداسازي 

ساخت نمونه 

 محصول
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 پژوهشيارزيابي طرح هاي  

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

پايلوت  يشور )اجراک

نيمه صنعتي در 

تصفيه  خانه 21

 شور(ک

جامد از مايع يا 

مايع از مايع از 

آن مي توان 

بهره جست. در 

کليه صنايع بجز 

صنايع معدني 

با توجه به 

سادگي استفاده، 

پيوسته بودن 

کرد، انتخاب عمل

 باشد.اول مي 

ت آب و فاضالب کشر 2

 استان تهران يشهر

زر کلر در خطوط يکاربرد آناال يبررس

 ع آبيانتقال و توز

 ارائه راه حل مشکل        

3 

ت آب و فاضالب کشر

 شيراز

ه  آب غرب کمدل سازي کمي و کيفي شب

شهر شيراز به منظور هوشمند سازي و 

 ه کشبتحليل 

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

ه کهوشمند سازي شب

آب بيشتر به صورت 

دستي و منطقه اي 

مي باشد بنابراين لذا 

مدل  کجهت توليد ي

ي پويا نياز کهدرولي

است بين سيستم 

جغرافيا  کاطالعات بان

نرم افزار هاي تحليل 

ه و کي شبکهيدرولي

فزار هاي اتو نرم ا

فضاي  کماسيون در ي

عمل نمايند  کمشتر

انيزه کتا شرايط م

ه کشب کشدن اتوماتي

مديريت مصرف 

اهش کآب ، 

حداقل مصرف 

اهش کشبانه  

نشت آب  از 

 هکشب
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 پژوهشيارزيابي طرح هاي  

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

 آب فراهم گردد.

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيساتمحور  -4

 پمپ و خازن 4-4

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

1 
ت آب و فاضالب کشر

 نياستان قزو يشهر

احداث مخازن به روش  يروشها يبررس

ن ييتع نو و يد با تکنولوژيجد يها

آب مخازن در زمان  ينگهدار يروشها

 زلزله

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

 4-1-3بند 
مشکالت مبتال به 

 شرکت 

 يانتخاب روشها

نه جهت يبه

احداث مخازن 

 ييآب وشناسا

اقدام در  يروشها

 يط اضطراريشرا

 ارائه مدل 

2 
ت آب و فاضالب کشر

 ياستان مرکز يشهر

ساخت مخازن  يبهساز يروشها يبررس

ش يده و پياز جمله بتن پس تن يبتن

ساخت مخزن و  ير روشهايده و سايتن

 ارائه گزينه مناسب

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

 4-1-3بند 

مشکالت موجود در 

 يقديم يطرحها

ساخت مخارن و 

کاهش مصالح در 

 د يجد يطرحها

 2ارائه حد اقل 

با  يروش کاربرد

ش ينگرش افزا

سرعت اجراء و 

کاهش هزينه 

ساخت مد  يها

 باشد ينظر م

 ن استاندارديتدو

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيساتمحور   -4

 سازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب 4-5
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي

تحقيقاتي بودن پروژه داليل 

طبق آيين نامه تعريف 
داوري،نظارت و ارزيابي 

 طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

اهداف 
 مورد انتظار

محصول 
 نهايي

2 
ت آب و فاضالب کشر

 استان تهران يشهر

زر کلر در خطوط انتقال يکاربرد آناال يبررس

 ع آبيو توز
 ارائه راه حل مشکل        

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيساتمحور   -4

 کنتور، شيرآالت، لوله، اتصاالت و منهول 4-6

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 نهايي محصول

1  

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

بومي سازي طراحي و ساخت دستگاه 

 تست آزمايشگاهي کنتور

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و  يکشاورز

 يعيمنابع طب

 4-1-1بند 

 يساز يبوم

دستگاه تست 

کنتور با دانش 

و کاهش  يرانيا

مت تمام يق

ن يشده ا

د يمحصول با تول

ش يو افزا يداخل

خدمات مطلوب 

ن يتر به مشترک

 يدر راستا

 تست کنتور

و ساخت  يطراح

دستگاه تست 

کنتور و کاهش 

مت تمام شده يق

د انبوه و يآن و تول

استفاده از آن در 

 يگر شرکتهايد

آب و فاضالب 

 ييو روستا يشهر

ساخت نمونه 

 محصول

2  

ت آب و فاضالب کشر

 شهري استان البرز

در  لوله و اتصاالت جديداربرد کبررسي 

بهبود بهره وري انشعابات آب و فاضالب 

 استان البرز 

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو
 4-1-1بند 

افزايش راندمان 

 اهش هزينه ها.ک/

ان مانور و کام

تسريع در 

اهکردمامورين،کعمل

ش هزينه هاي 

اجرايي،افزايش بهره 

وري و جلوگيري از 

 راه حل مشکلارائه 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

آيين نامه تعريف داوري،نظارت و 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 نهايي محصول

 هدررفت منابع

3  
ت آب و فاضالب کشر

 استان تهران يشهر

اتصال قابل انعطاف با دو سر  ييکارا يبررس

در خطوط انتقال و شبکه  يمفصل يکاسه ا

 عيتوز يها

        
ساخت نمونه 

 محصول

4  
ت آب و فاضالب کشر

 استان تهران يشهر

کمربند انشعاب دار با استفاده از  يبررس

رشبکه در کمربند به صورت يزم شيمکان

 کپارچه جهت قطع و وصلي

        
ساخت نمونه 

 محصول

5  
ت آب و فاضالب کشر

استان چهارمحال و  يشهر

 بختياري

اقتصادي گزينه هاي –بررسي ومقايسه فني 

با گرانول pe81استفاده از گرانول پلي اتيلن 

در ساخت pe111خود رنگ پايپ گريد 

 لوله واتصاالت پلي اتيلن آب وفاضالب 

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

کاهش حوادث 

ش عمر يافزا

 زاتيتجه

کاهش حوادث 

ش عمر يافزا

 زاتيتجه

 ه دستورالعمليته

6  
ت آب و فاضالب کشر

 النياستان گ يشهر

 يکارکـرد فلـومـترها يـب شـناسيآس

در داخل  يدياز منـابع تـوليـم مـورد نيحج

 کشور 

 ارائه راه حل مشکل        

7  

ت آب و فاضالب کشر

 مشهد

ها و مصالح متفاوت در ساخت  سه روشيمقا

مورد استفاده شبکه فاضالب بر  يها منهول

 ت يفينه و کيزمان، هز يارهاياساس مع

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

 کشاورزي آب و منابع

 طبيعي

 4-1-3بند 

جامع در  يبررس

 يمورد روشها

انواع ساخت 

منهولها ,مصالح 

مورد استفاده, 

ب يا و معايمزا

ک با توجه به يهر

و  يت مکانيعيموق

شناسنامه خطوط 

و نوع فاضالب 

شتر يهرچه ب

 ضرورت دارد

و امکان  يبررس -1

ساخت انواع  يسنج

منهولها با مصالح 

مختلف با درنظر 

گرفتن سه پارامتر 

نه و يهز -زمان

 تيفيک

 ه دستورالعمليته

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيساتمحور  -4
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 ر حوادث و اتفاقاتيتعم ينگهدار 4-7

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

تعريف داوري،نظارت و آيين نامه 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

1  

شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان 

 سمنان

بررسي علل ترکيدگي طولي لوله هاي 

پلي اتيلن و ارزيابي متالوژيکي)مطالعه 

 موردي روستاي دولت آباد(

اولويت پژوهشي و 

کميسيون فناوري 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

رفع  -کاربردي بودن

 -مشکالت مبتالبه

ارائه راه حل قابل 

 تعميم

مطالعه موردي 

روستاي دولت آباد 

با مشکالت عديده 

در شبکه توزيع و 

ارزيابي متالوژيکي 

لوله ها و شناسايي 

داليل ترکيدگي 

 آنها

 ارائه راه حل مشکل

2  
شرکت آب و فاضالب 

 استان فارس ييروستا

بررسي راهکارهاي احياء چاههاي داراي 

سولفيد هيدروژن در پروژه هاي استان 

 ارائه گزينه برتر)پايلوت اجرائي( و

    
استفاده از ظرفيت 

 منابع اب زيرزميني

 بومي سازي

 مديريت -فناوري

 صحيح منابع آب

 زيرزميني و آب

 هاي سطحي

مطالعه يکپارچه  -

منابع آب 

زيرزميني و 

 سطحي

 ارائه راه حل مشکل

3  

شرکت آب و فاضالب 

استان  ييروستا

 ر احمديه و بويلويکهگ

 ير لوله هايتعم يبرا ييارئه راهکارها

ه يانتقال آب با استفاده از برچسب ال

ز ساخت ين و نيا زري يتيکامپوز

 از آنيزات مورد نيتجه

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

 4-1-1بند 

ن روش با يدر ا

استفاده از برچسب 

 يم يتيکامپوز يها

ر يتوان به تعم

 يخطوط به گونه ا

پرداخت که اوال 

ن ييار پاينه بسيهز

نسبت به  يتر

ج دارد و يرا يروشها

به  يازين نيهمچن

 ينه هايهزکاهش 

ش يافزا -ر يتعم

ر يسرعت تعم

 -خطوط لوله 

ت يش رضايافزا

ل ين به دليمشترک

عدم قطع آب 

ر يهنگاه تعم

ساخت  -خطوط 

زات مورد يتجه

 ارائه راه حل مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه طبق 

تعريف داوري،نظارت و آيين نامه 

 ارزيابي طرح هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات

اهداف مورد 

 انتظار
 محصول نهايي

قطع آب در خطوط 

باشد و باعث  ينم

کاهش تحمل فشار 

 يخطوط لوله نم

 گردد

استفاده  ياز براين

 ياز برچسب ها

با  يتيکامپوز

 نه اندک يصرف هز

4  

ت آب و فاضالب کشر

استان  يشهر

 هرمزگان

و مخازن سازه اي آسيب شناسي بتن 

 آب و فاضالب در استان هرمزگان

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

با توجه به شرايط 

اقليمي و آب  هوايي 

استان هرمزگان و 

رطوبت باالي هواي 

 ،شهرهاي استان

هرساله خوردگي 

تاسيسات بتني 

صنعت آب و 

فاضالب باعث 

واردشدن خسارات 

 هنگفتي مي شود.

شناخت علل فساد 

و آسيب هاي 

وارده بر بتن در 

تاسيسات آب و 

فاضالب در قالب 

دوپروسه مطالعات 

تابخانه اي و ک

تحقيقات ميداني 

جمع بندي  و

مراتب و تدوين 

استراتژيهاي 

بهسازي بتن و 

جلوگيري از 

فرسايش و تخريب 

  هاآن

 ارائه راه حل مشکل

 

 فاضالب و آب شبکه تجهيزات و تاسيساتمحور   -4

 ک شبکهيدروليه 4-8

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي مورد انتظار اهداف
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1 

ت آب و کشر

 يفاضالب شهر

 استان قم

  
امکان سنجي ساخت دستگاه براي  

 اندازه گيري  فشار کل در سيستم

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو
 4-1-1بند 

اندازه گيري فشار 

 شبکه بدون حفاري

ارائه دستورالعمل نصب 

تجهيزات جهت اندازه 

از خط گيري فشار 

 لوله مشترک

 ساخت نمونه محصول

 

 پمپاژ هاي ايستگاه و آب انتقال خطوطمحور  -5

 بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي نو 5-1

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1 

شرکت آب و 

فاضالب روستايي  

استان خراسان 

 جنوبي

بررسي و امکان سنجي تامين آب شرب 

روستاها با استفاده از آب شيرين کن 

 خورشيدي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-1بند 

مشکل مصرف 

زياد انرژي در 

مجتمع هاي 

 آبرساني

استفاده از انرژي هاي 

 نو
 ارائه راه حل مشکل

2 

ت آب و کشر

 يفاضالب شهر

 النياستان گ

ستم يو ساخت س ي، طراحيامکان سنج

 ق خطوط لوله انتقال آبيتا از طريانتقال د

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون صنايع معادن و 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

 4-1-5 بند

 -نهيکاهش هز

عدم استفاده از 

 -بيمواد قابل تخر

 يکاهش وابستگ

 ر سازمان هايبه سا

ق يانتقال داده ها از طر

د با يجد يروش ها

ر ياستفاده از مواد غ

 قابل استهالک

 ساخت نمونه محصول

 

 پمپاژ هاي ايستگاه و آب انتقال خطوطمحور  -5

 بهينه سازي و ارتقاي سيستم 5-2
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

ت آب و کشر  1

 يفاضالب شهر

 استان تهران

 يين جابجاينو يستم هايس ييکارا يبررس

 يآبرسانال در خطوط يس

 ارائه راه حل مشکل        

ت آب و کشر  2

 يفاضالب شهر

 نياستان قزو

کمک به  يبرا يريم گيه مدل تصميته

ت ها در کاهش آب يت فعالين اولوييتع

 بدون درآمد

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مشکالت مبتال  4-1-2بند 

 به شرکت 

 ارائه مدل   

آب و ت کشر  3

 يفاضالب شهر

ه و يلوياستان کهگ

 راحمديبو

قطعات پمپ در چاه  يعوامل خوردگ يبررس

آب شرب دشت امامزاده جعفر  يها

 گچساران

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 ارائه راه حل مشکل     4-1-1بند 

ت آب و کشر  4

 يفاضالب شهر

 استان گلستان

 يشبکه جمع آور يهايريب پذيآس يبررس

ت يريفاضالب در برابر وقوع زلزله و مد

 شهر گرگان(ي موردمطالعه بحران آن )

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ت توجه به ياهم 4-1-1بند 

 رعامليپدافند غ

بدست آوردن 

راهکارهاي جلوگيري 

از شکستگي شبکه 

هاي جمع آوري 

 فاضالب به منظور

جلوگيري از انتشار 

آلودگي در مواقع 

 بحران

 لوتيپا ياجرا

ت آب و کشر  5

 يفاضالب شهر

 استان همدان

ه توزيع آب کم فشار شبيبررسي تاثيرات تنظ

شهر همدان با استفاده از دستگاه هاي 

گر فشار بر روي خستگي لوله ها و  نترلک

 ه توزيع آب شهر همدان کاتصاالت شب

 اولويت پژوهشي و فناوري

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

م فشار يتنظ 4-1-1بند 

شبکه در مواقع 

 بحران آب 

م ياثرات تنظ يبررس

لوله ها و  يفشار بر رو

 اتصاالت

 ارائه مدل 

ت آب و کشر  6

 فاضالب مشهد

ها  انواع لوله يکيدروليتست ه يسنج امکان

 آب  يبا استفاده از هوا به جا

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کاهش مصرف  4-1-1بند 

ش يآب، افزا

ن يح يمنيا

ات تست، يعمل

نه يکاهش هز

حمل و نقل آب 

به  ييارهاکراه يبررس

منظور امکان استفاده 

آب در  ياز هوا به جا

لوله  يکيدروليتست ه

ها در راستاي مصرف 

بهينه آب در شهر 

 ه دستورالعمليته
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

ن يمشهد و همچن به محل تست

مشکالت کاهش 

و کاهش  يياجرا

نه ها در تست يهز

 با آب  يکيدروليه

ت آب و کشر  7

 فاضالب مشهد

اصالح  يبرا ييو ارائه راهکار اجرا يبررس

با  يفرسوده در حال بهره بردار يلوله ها

ن ينو يها ياستفاده از روش ها و فناور

 پوشش لوله از داخل

اولويت پژوهشي و فناوري 

کشاورزي آب و کميسيون 

 منابع طبيعي

چنانچه بتوان  4-1-1بند 

ض يبدون تعو

 يلوله، خوردگ

و  يداخل يها

لوله را  يفرسودگ

 يبا پوششها

د از داخل يجد

مرتفع نمود در 

نه ها يکاهش هز

ار موثر بوده يبس

و در زمان صرفه 

خواهد  ييجو

 نمود.

افتن روش ها و ي

ن ينو يها يتکنولوژ

 ياصالح لوله ها يبرا

 ودهفرس

از  يقيه برآورد دقيته

دات ينه ها و تمهيهز

 ياجرا ياز برايمورد ن

 نينو يروش ها

ه دستورالعمل يته

اجرا از گام نخست تا 

 انتها

ک نمونه و ي ياجرا

 ج آنينتا يابيارز

 ارائه راه حل مشکل

ت آب و کشر  8

 فاضالب مشهد

شناسايي و تعيين تأثير عوامل خرابي بر 

 در شرايط بحرانيهاي آب و فاضالب  سامانه

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اهميت و لزوم  4-1-1بند 

سرويس دهي بي 

وقفه سامانه هاي 

آب و فاضالب 

سبب مي گردد، 

حفاظت از آنها 

دربرابر عوامل 

خطرساز محيطي 

و بيروني ار 

تعيين ريسک هر 

خص سامانه و مش

کردن خسارت 

احتمالي وارد به آن 

اصلي ترين هدف اين 

طرح پژوهشي مي 

 باشد

 ساخت نمونه محصول
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن پروژه 

طبق آيين نامه تعريف 

داوري،نظارت و ارزيابي طرح 

 هاي  پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

اهميت ويژه اي 

 برخوردار باشد.

 

 اجتماعي و مديريتيمحور  -6

 ارزيابي عملکرد و ارزشيابي 6-1

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

هاي  ارزيابي طرح 

 پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1 
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 ياستان خراسان رضو

در شرکت  يپروژه کارسنج ياجرا 

  يآب و فاضالب خراسان رضو

طرح هاي تحقيقات و توسعه 

فناوري مصوب شوراي 

آموزش، پژوهش و فناوري 

 وزارت نيرو

 4-1-6بند 

 يبررس ضرورت

 يرويعملکرد ن

 يانسان

ت يارائه وضع

کارکنان  يعملکرد

 يزيجهت برنامه ر

 يمنابع انسان

 ارائه راه حل مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعي و مديريتيمحور  .6

 آگاهي رساني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل 6-2
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن 

آيين نامه پروژه طبق 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1  

شرکت آب و فاضالب شهري 

 استان زنجان

ارزيابي ريسک پروژه هاي عمراني و 

ساير فعاليت هاي شرکت و تعيين 

هزينه هاي ايمني پيمانکاران و اندازه 

عوامل زيان آور در گيري کليه ي 

 محيط کار شرکت آبفاي زنجان

سياست ها و اولويت هاي 

پژوهش و فناوري کشور، 

شوراري عتف،شوراي عتف، 

توسعه کارآفريني و اصالح 

فضاي کسب و کار، مديريت 

 ريسک و بيمه

 مطالعه ي اکتشافي

عدم ارزيابي دقيق 

ريسک و 

مخاطرات پروژه 

ها و فعاليت هاي 

 شرکت

مني و باال بردن اي

 کاهش حوادث
 تهيه ي دستور العمل

2  

 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان کرمان

گرد آوري و مستند سازي شاخص 

)بهداشت ، HSEهاي مرتبط با 

ار( در صنعت آب کايمني و سالمت 

و فاضالب با توجه به معيارهاي 

جهاني و استانداردهاي موجود و 

تهيه فيلم هاي آموزشي جهت 

االستخدام جديدارگران کنان و کارک

 ارانکو بازآموزي پيمان

 آب ي، حقوقيمطالعات اجتماع

مطالعات مرتبط با  -4-1-6

و  يانسان يرويت ، نيريمد

 يکه برا يمسائل اجتماع

ج ين بار انجام شده و نتاياول

آن مورد استفاده در صنعت 

 باشد.   يآب و برق م

نوپا بودن 

  HSE يواحدها

آب  يدر شرکتها

و فاضالب و در 

جه کمبود يتن

در  يمنابع آموزش

 لزوم اين زمينه

 يگرد آور

 ياستانداردها

مرتبط با صنعت 

آب و فاضالب  و 

م اله اقيته

ژه ) يو يآموزش

شامل : کتاب ، 

لم يجزوه  و ف

 يآموزش يها

 تبيين مي کند.(

جامع  يگرد آور

اطالعات پراکنده و 

ه مستندات يته

جذاب جهت  يآموزش

 فعاالن صنعت  يتمام

ه يته - -4-3-6

ن ييآ –دستورالعمل 

 نامه

3  

 ت آب و فاضالب مشهدکشر

سنجي استفاده از  امکان و بررسي

هاي محلّات براي مقابله با  ظرفيت

 شرايط بحران

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و منابع  يون کشاورزيسيکم

 يعيطب

 4-1-6بند 

ت  کضرورت مشار

نفعان در يذ

ت بحران يريمد

ت يظرف. استفاده از 1

مقابله  يمحله برا يها

 ط بحرانيبا شرا

 ارائه راه حل مشکل
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن 

آيين نامه پروژه طبق 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

ت يظرف يي. شناسا2 آب

 يو انسان يکيزيف يها

مقابله با  يمحله برا

 يط بحرانيشرا

4  

 ت آب و فاضالب مشهدکشر

مختلف قرارداد از  يها روش يبررس

: يمنظر نوع قراردادها )سه عامل

-ي( از نظر فنBOTطرح، ساخت، 

 يب شناسيو آس يحقوق-ياقتصاد

مت يش قير در زمان اجراء و افزايتأخ

 آب و فاضالب يتمام شده پروژه ها

 يو فناور يت پژوهشياولو

ت ، اقتصاد و يريون مديسيکم

 يبازرگان

 4-1-6بند 

انتخاب روش 

انجام مناسب 

پروژه ها که در 

قالب نوع قرارداد 

گردد يمشخص م

با توجه به انواع 

انعقاد  يروشها

قراداد و پرداختها 

ر يتواند مسيم

شرفت طرح را يپ

ل کرده و يتسه

سرنوشت ان را 

 ن کندييتع

 

چارچوب  کارائه ي

اربردي جهت تعيين ک

نوع مناسب 

قراردادهاي اجراي 

ت کپروژه ها در شر

آبفاي مشهد با توجه 

به عواملي از قبيل 

الزامات قانوني ، 

ارفرما، کشرايط 

مشخصات پروژه ها، 

ژگي هاي وي

اران و...، بر کپيمان

اساس مباني نظري و 

در نظر گرفتن 

اربردي کمالحظات 

ن طرح يآن, از اهداف ا

 باشد يم

 ه دستورالعمليته

5  

 ت آب و فاضالب مشهدکشر

ت بحران در يريعلم مد يساز ادهيپ

 ييشرکت آب و فاضالب، شناسا

ن يتوانمند و امکانات ب يها سازمان

مقابله با ت و يريمد يبرا يسازمان

 بحران

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و منابع  يون کشاورزيسيکم

 يعيطب

 4-1-6بند 

د يهمواره با

از  يمجموعه ا

طرح ها و برنامه 

 يبرا يعمل يها

مواجهه با 

 يتحوالت احتمال

کارکنان و  ييآشنا

ت يريران با علم مديمد

آن در  يبحران و اجرا

ا يش يرايو -2عمل 

ک يصدور 

 ييدستورالعمل اجرا

 ارائه راه حل مشکل
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن 

آيين نامه پروژه طبق 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

نده در داخل يآ

م يسازمان ها تنظ

ران يشود و مد

د درباره يبا

 ياتفاقات احتمال

شند و يندينده بيآ

 ييارويرو يآمادگ

ش يع پيبا وقا

نشده را  ينيب

 کسب کنند

ت يريدر خصوص مد

ر ين مدييتع -3بحران 

ل يتشک -4بحران 

ستاد مقابله با بحران 

اتاق  يراه انداز -5

ت يو در نها -6بحران 

 يالزم برا يآمادگ

از بحران  يريشگيپ

و مقابله  ياحتمال يها

ش يپ يبا بحران ها

 نشده.  ينيب

 يسازمان ها ييشناسا

توانمند در خصوص 

 مقابله با بحران 

6  

 ت آب و فاضالب مشهدکشر
 يمختلف بحران برا يوهايه سناريته

 يخط دوست

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و منابع  يون کشاورزيسيکم

 يعيطب

 4-1-6بند 

با وجود درصد 

ن آب يتام يباال

 ياز سد دوست

مصارف  يبرا

استان خراسان 

و به  يرضو

خصوص مشهد، 

عوامل  ييشناسا

از يجاد بحران نيا

 خواهد بود.  يجد

منابع  ييشناسا -1

ن آب شهر مشهد يتام

مصارف  ييشناسا -2

 -3شهر مشهد 

ن يمنابع تام ييشناسا

 -4 يآب سد دوست

 يوهاين سنارييتع

ن آب از يمختلف تام

)با توجه  يسد دوست

در  يبه تعداد پمپها

حال کار خط انتقال( 

ن منابع مورد ييتع -5

 ارائه راه حل مشکل
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 رديف

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت

داليل تحقيقاتي بودن 

آيين نامه پروژه طبق 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

داشتن 

 تحقيقات

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

 يوهايسنار ياز براين

مختلف کمبود آب سد 

  يدوست

 

 اجتماعي و مديريتيمحور  .6

 يساز يو خصوص يبرون سپار 6-3

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

شرکت آب و فاضالب   1

 استان زنجان يشهر

و   يه گذاريسرما يفرصت ها يبررس 

ن يتامز و يتجه  يروش ها يامکان سنج

مشارکت بخش  يو توسعه  يمنابع مال

 يآبفا يپروژه ها يدر اجرا يخصوص

در قالب قرارداد  فروش پسابزنجان و 

 ع متقابل و ...ي، ب BOT  ،BOO يها

سياست ها و اولويت 

هاي پژوهش و 

فناوري کشور، 

شوراري عتف، محور 

 مديريت و اقتصاد

مطالعه ي موردي و 

 نوآوري

با توجه به چشم  -1

م ها و يانداز رفع تحر

ه ير شدن سرمايسراز

 يو خارج يداخل يها

 ييع، شناسايبه صنا

شرکت  ياستعداد ها 

 يه گذاريسرما يبرا

کاهش  -2مهم است. 

 شرکت يدر آمد ها

فرصت ها و  ييشناسا -1

 يه گذاريسرما ياستعداد ها

 يامکان سنج -2در شرکت، 

 ياستفاده از منابع مال

ار انواع قر يمختلف، بررس

  يريداد ها و امکان بکارگ

 آنها در شرکت

 ه راحل يارا

ت آب و فاضالب کشر  2

استان چهارمحال و  يشهر

 بختياري

بررسي نتايج واگذاري کامل فعاليت آب و 

فاضالب شهرهاي کوچک به بخش 

 خصوصي 

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

 ياقتصاد يبررس 4-1-7بند 

فعاليت آب و ي واگذار

شهر ها به  فاضالب

  يبخش خصوص

 يواگذار يسه اقتصاديمقا

ا ي يبه بخش خصوص

 يقبل يوه هاياستمرار ش

 تيريمد

 ه دستورالعمليته

 د نرم افزاريتول  يهايدر اين پروژه با بررسمشکالت موجود در  4-1-6بند اولويت پژوهشي و مطالعه فرآيند هاي عملياتي و خدماتي ت آب و فاضالب کشر  3
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

حوزه خدمات مشترکين و درآمد و  ياستان مرکز يشهر

هزينه فعاليت ها و ارائه  يمحاسبه 

 فهرست بهاء خدمات در اين حوزه

فناوري کميسيون 

 علوم پايه

بودن  يسليقه ا

فهرست بهاء خدمات 

مشترکين در شرکت و 

همچنين مشکالت 

پيشنهادها و  يبررس

همچنين عقد 

 مرتبط يقراردادها

و  يو کارسنج يکارشناس

احصاء واحد هزينه هر 

فعاليت مستقل از اعمال 

،  يمديريت يسليقه ها

خدمات  تهيه  يفهرست بها

 و ارائه خواهد شد 

ت آب و فاضالب کشر  4

 استان هرمزگان يشهر

ارزيابي فني، اقتصادي، حقوقي و 

اجتماعي طرح هاي برونسپاري شده آب 

استان هرمزگان و ارائه و فاضالب در 

 ارهاي ارتقاءکراه

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون  

 فرهنگ و تمدن

با توجه به هزينه هاي  4-1-1بند 

باالي فعاليتهاي برون 

ت کسپاري شده در شر

و انجام برون سپاري 

بدون استفاده از 

 بايدمدلهاي مطرح 

 فعاليتهاي برون سپاري

مجددا مورد  شده

 ند.بررسي قرار گير

شناسايي و بهبود نحوه برون 

سپاري،تعيين سطوح برون 

سپاري،بررسي چگونگي 

قراردادهاي برون سپاري در 

اهش هزينه کراستاي 

 ينکها،افزايش رضايت مشتر

 ارائه مدل 

ت آب و فاضالب کشر   5

 اهواز

بررسي اثربخشي و کارآمدي دفاتر 

 پيشخوان در شهر اهواز

اولويت پژوهشي و 

 فناوري کميسيون

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

اهواز  يشرکت آبفا 4-1-1بند 

از        يبخش عمده ا

امور  يت هايفعال

ن را تحت يمشترک

شخوان يعنوان دفاتر پ

کرده است  يبرون سپار

ب يو آس يلذا بررس

ت برون يفعال يشناس

 ياثربخش ،شده يسپار

دفاتر مذکور در تحقق 

ت ارباب يزان رضايم يابيارز-

ت يفيرجوع از ابعاد ک

 خدمات 

ت     ارباب يرضا يابيروند-

رجوع دفاتر 

سه کل و ابعاد يشخوان،مقايپ

 ت با شاخص هدفيفيک

نه ين نقاط قوت و زمييتع-

م يتصم يبهبود برا يها

جهت اقدامات  يريگ

 ارائه راه حل مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت داشتن 

 تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

زان اهداف مورد يم

ن يانتظار و همچن

ت خدمات يفيک يابيارز

ن يارائه شده توسط ا

ت يل اولويدفاتر، از دال

ن يق در ايداشتن تحق

 باشد. ينه ميزم

  ياصالح

شنهاد يارائه راهکار و      پ-

 يجهت ارتقا يکاربرد يها

ارباب  يتمنديسطح رضا

 شخوان يرجوع دفاتر پ

 

 اجتماعي و مديريتيمحور  -6

 بهره وري و مديريت دانش 6-4

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

تحقيقاتي بودن داليل 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

ت آب و فاضالب کشر 1

استان آذربايجان  يشهر

 يشرق

ه گزارش در ي، مطالعه و تهيگردآور

در حوزه  ين الملليب يمورد دستاوردها

 آب و فاضالب يبهره بردارت يريمد

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

استفاده ار تجارب  4-1-1بند 

در حوزه  ين الملليب

ت بهره يريمد

سات ياز تاس يبردار

آب و فاضالب در 

ارتقاء بهر ه  يراستا

 ساتيتاس يبردار

 يجاد بانک اطالعاتيا

در حوزه  يکاربرد

 يبردارت بهره يريمد

 ارائه راه حل مشکل

ت آب و فاضالب کشر 2

 استان خوزستان يشهر

 يمهندس يريو نحوه بکارگ يبررس

شرکت و  يعمران يارزش در پروژه ها

ه يدر تصف يشنهاديپ يه طرح هايارا

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، 

 اقتصاد و بازرگاني

کمبود منابع ،  4-1-3بند 

 يمنيش سطح ايافزا

جاد يپروژه ها ، ا

ه راهکار و ين ارايتدو

جهت  يدستورالعمل

ک ياستفاده از تکن

 ارائه مدل 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

تحقيقاتي بودن داليل 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

ن سه يتعادل ب فاضالب يخانه ها

مقوله زمان ، 

نه ، يت و هزيفيک

ت نظارت ياهم

 يمناسب بر رو

 پروژه ها ،

ارزش به  يمهندس

ت يمنظور بهبود وضع

آنان  يابيو ارز يياجرا

و  ي،زمان ياز نظر مال

 باشد  يم يفيک

 

  اجتماعي و مديريتيمحور  -6

 مديريت فني و اقتصادي و فرهنگي کاهش مصرف 6-5

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 نهاييمحصول  اهداف مورد انتظار

شرکت آب و فاضالب   1

 استان فارس ييروستا

راهکارهاي نحوه جذب سرمايه 

خيرين و جلب مشارکتهاي مردمي 

 براي طرحهاي آب و فاضالب

 روستائي استان

لزوم رفع مشکالت     

نياز شرکت 

درراستاي تحقق 

اهداف نياز منطقه 

اي ملي کاربردي 

 بودن طرح

استفاده از توان مالي 

 امر وظرفت خيرين در

ابرساني ورفع مشکل 

روستاييان وتسريع در 

 اجراي طرحهاي ابرساني 

 ارائه راه حل مشکل

 يت آب و فاضالب شهرکشر  2

 استان قم

دار يپا ين آب شهريتوسعه مدل تام

 ستمهايک سيناميکرد ديبارو

کالن ملي وزارت  يطرح ها

عالي  ينيرو مصوب شورا

 علوم تحقيقات و فناوري

نه يمدل به کيارائه  4-1-1بند 

ع اب يتوز يبرا

 يشرب شهر

ک از ير هر يتاث

ع يتوز يستمهايس

در بلند مدت  يشهر

 شود يبررس

 ارائه مدل 
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 نهاييمحصول  اهداف مورد انتظار

 يت آب و فاضالب شهرکشر  3

 استان قم

سامانه  يداريو پا ياثر بخش يبررس

ن و انتخاب يقرائت از راه دور مشترک

 نهين گزيبهتر

کالن ملي وزارت  يطرح ها

عالي  ينيرو مصوب شورا

 علوم تحقيقات و فناوري

بازگشت  يبررس 4-1-1بند 

ستم يه در سيسرما

 قرائت از راه دور

زان بهره يمحاسبه م

 يور

 ارائه راه حل مشکل

 يت آب و فاضالب شهرکشر  4

 استان لرستان

 يک هايروشها و تکن يبررس

مصارف و  ييجهت شناسا يدستگاه

 رمجاز آبيانشعابات غ

 يو فناور يت پژوهشياولو

ع معادن و يون صنايسيکم

اطالعات و  يفناور

 ارتباطات

نکه يبا توجه به ا 4-1-1بند 

از موارد پرت  يکي

آب، استفاه از 

مصارف و انشعابات 

رمجاز است يغ

 يبه نظر م يضرور

رسد نسبت به 

آنها  ييشناسا

ق دستگاه اقدام يبطر

 شود.

انشعابات  ييشناسا

 رمجازيغ

 ارائه راه حل مشکل

 

 اجتماعي و مديريتيمحور  -6

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

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1  

 ييو فاضالب روستاشرکت آب 

 يارياستان چهارمحال و بخت

ت سبز در يريجاد و ارتقا بستر مديا

اب و  ين شرکت هايامور مشترک

کرد کاهش يبا رو ييفاضالب روستا

ش درامد و برون ينه ها، افزايهز

و  يت پژوهشياولو

ون يسيکم يفناور

آب و منابع  يکشاورز

 يعيطب

 4-1-3بند 

جهت کاهش 

ها و نه يهز

ش درامد هاو يافزا

ن حفظ يهمچن

ش درامدها و يافزا

نه ها و يکاهش هز

ت يريمد يبسترساز

 د نرم افزاريتول  يتمنديسبزو رضا
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

منابع و بهبود  خدمات يسپار

ست يط زيشرا

  يطيمح

 ن يمشترک

2  

 ييشرکت آب و فاضالب روستا

 استان فارس

بررسي راهکارهاي سيستمي نمودن 

کليه مراحل تامين کاالها از مرحله 

درخواست تا تحويل جنس وارائه 

پيشنهاد دستورالعمل ملي و 

عملياتي نمودن بهترين راهکار 

 سيستمي در سطح شرکت

    

لزوم رفع مشکالت 

نياز شرکت 

درراستاي تحقق 

اهداف نياز منطقه ا 

ي ملي کاربردي 

 بودن طرح

 سرعت ودقت در

انجام امور صرفه جويي 

وکاهش هزينه هابررسي 

و و شناسايي موانع 

 مشکالت 
 ارائه راه حل مشکل

3  

 ييشرکت آب و فاضالب روستا

 استان همدان

عوامل موثر  يو اقتصاد يفن يبررس

مت تمام شده آب و مدل يبر ق

ستم يک سيناميبه روش د يساز

در   Yensimتوسط نرم افزار 

 شرکت ابفار همدان

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

 4-1-1بند 

عوامل  ييشناسا

مت تمام يموثر بر ق

ده يچيشده آب پ

از به يبوده و ن

 يکيناميل ديتحل

 دارد

 يو اقتصاد يفن يبررس

مت تمام شده آب و يق

 متيکاهش ق

 ارائه مدل 

4  
ت آب و فاضالب شهري کشر

 استان اردبيل

مت تمام يکاهش ق يامکان سنج

و  يفن يشده آب و ارائه راهکارها

 ياقتصاد

 ارائه راه حل مشکل   يت منابع ماليريمد    

5  
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان تهران

تعيين قيمت اقتصادي پساب 

هاي فاضالب  خانه خروجي از تصفيه

 )مطالعه موردي(

 ه دستورالعمليته        

6  
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان خوزستان

بر  يابينه يهز ياده سازيپ يبررس

 يشرکتها( در ABCت )يفعال يمبنا

  يآبفا استان

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، 

 اقتصاد و بازرگاني

 4-1-1بند 

ر يباالبودن و غ

نه يشفاف بودن هز

 سربار  يها

مت يمحاسبه شفافتر ق

 تمام شده محصوالت 
 ه دستورالعمليته

 يت آب و فاضالب شهرکشر  7

 ياستان مرکز

بررسي روشهاي نوين تعرفه گذاري 

آب و خدمات دفع فاضالب در 
 ارائه راه حل مشکل        
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

شورهاي مختلف و ارائه روش ک

 مناسب تعيين تعرفه در ايران

 يت آب و فاضالب شهرکشر  8

 استان هرمزگان

ت آب در يفيلحاظ نمودن ک يبررس

 تعرفه
 ه دستورالعمليته        

 

 فاضالب پمپاژ هاي ايستگاه و آوري جمع خطوطمحور  -7

 استفاده از روش هاي نوين 7-1

 

 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1  

 يشهرت آب و فاضالب کشر

 استان اصفهان

 يپل يرفتارلوله ها يب شناسيآس

لن )خطوط انتقال فاضالب( يات

و  يند اجراء وبهره برداريدرفرآ

ارائه راهکار و تهيه دستورالعمل 

 ملي

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

 4-1-1بند 
خطوط انتقال 

 فاضالب

 يارتقاء رفتار لوله ها

 لنيات يپل
 ه دستورالعمليته

2  
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان اصفهان

 يبازساز يروش ها يساز يبوم

 شبکه فاضالب

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

  يساز يبوم 4-1-1بند 
 يشبکه ها يبازساز

 فاضالب
 ه دستورالعمليته

 فاضالب پمپاژ هاي ايستگاه و آوري جمع خطوطمحور  -7

 روش هاي حذف بو و بهينه سازي و ارتقاي بهره برداري از خطوط 7-2
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1  
 يفاضالب شهرت آب و کشر

 المياستان ا

 يو ارتقا ينه سازيبه يروش ها

ه ياز خطوط تصف يبهره بردار

خانه فاضالب استان با هدف 

ا حذف کامل بو يکاهش و 

شهرستان دره  ي)مطالعه مورد

 شهر(

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

 4-1-4بند 

نارضايتي عمومي از 

بوي وضعيت 

آزاردهنده خطوط 

انتقال  شبکه 

فاضالب  شهر  دره 

 شهر

حذف يا کاهش بو در 

تصفيه خانه هاي 

فاضالب و خطوط 

 انتقال فاضالب

 ارائه راه حل مشکل

2  
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان گلستان

مختلف  يروشها يبرس مطالعه و

ازورود نشتاب به  يريجلوگ

 فاضالب

 ارائه راه حل مشکل        

 ت آب و فاضالب مشهدکشر  3

هاي انجام  سازي روش بهينه

عمليات شستشو تاسيسات 

فاضالب و ارائه راهکارهاي موثر 

 با رويکرد حذف بو

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 4-1-3بند 

به دليل وجود مواد 

معلق، امالح و مواد 

شيميايي موجود در 

فاضالب که به مرور 

زمان موجب 

خوردگي لوله ها و 

 کانال ها مي شود

شستشو و رفع 

موانع موجود در 

فاضالبروها يکي از 

فعاليت هاي مهم 

بهره برداري و 

نگهداري از 

تاسيسات مزبور مي 

 باشد 

ارائه و ارزيابي  -1

روشهاي نوين شستشو 

 و چالشهاي آن

ارزيابي روند فعلي  -2

عمليات شستشو و 

 پاکسازي شبکه 

ئه برنامه جامع ارا-3

شستشو شبکه 

فاضالب شهر مشهد 

با توجه به شناسنامه 

 خطوط

 ارائه راه حل مشکل

 ت آب و فاضالب مشهدکشر  4
منابع و عوامل مؤثر در  ييشناسا

 جاد بو در سطح شهر مشهد يا

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 
 4-1-3بند 

باتوجه به گسترش 

روزافزون شبکه 

 يکانونها ييشناسا -1

جاد بو در سطح شهر يا
 ارائه راه حل مشکل
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

ارزيابي طرح هاي  

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

 يجمع آور يها منابع طبيعي

فاضالب در سطح 

شهرها و احداث 

 يه خانه هايتصف

فاضالب در جوار 

ن يشهرها وهمچن

 يجمع اور يکانالها

لزوم  يآب سطح

شناخت سهم منابع 

جاد بو و کنترل يا

ل بحث يآن بدل

ت يرضا

شهرونداوندان و 

 يعوامل بهداشت

 ست. يار ضروريبس

 کيو سهم هر

کنترل عوامل  -2

 جاد بويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داريپا توسعه و ستيز طيمح محور -8

 ستيط زيمح يآلودگ 8-1
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 اسناد باال دستي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

داليل تحقيقاتي بودن 

پروژه طبق آيين نامه 

تعريف داوري،نظارت و 

هاي  ارزيابي طرح 

 پژوهشي

داليل اولويت 

 داشتن تحقيقات
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار

1  
ت آب و فاضالب شهري کشر

 استان اردبيل

 يپساب واحدها يمشخصه ها يبررس

ر آنها بر يفعال در سطح شهر و تأث يلبن

پارس اباد و ارائه  يت فاضالب شهريفيک

ه به يو نحوه تخل يراهکار سامانده

 يفاضالب شهر يستم جمع آوريس

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

 حمل و نقل و عمران
  

به  يورود بار آلودگ

شبکه و اختالل در 

 ه فاضالبيتصف

 ارائه راه حل مشکل  

2  
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان تهران

 جمع هاي شبکه اجراي  اثرات بررسي

 زمين نشست بر فاضالب آوري

اولويت پژوهشي و 

 فناوري کميسيون

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 
ضرورت اجراي 

 شبکه هاي فاضالب

کاهش ميزان نشت 

 زمين
 ارائه مدل 

3  
 يت آب و فاضالب شهرکشر

 استان خوزستان

 يطيست محيز يها يآلودگ يبررس

آب و فاضالب با  يت هاياز فعال يناش

 HSEو  يکرد سالمت شغليرو

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

معادن و فناوري صنايع 

 اطالعات و ارتباطات

 4-1-8بند 

ت يت وجديحساس

 يريگينظام در پ

ست يمخاطرات ز

 يطيمح

ط يمح يسالم ساز

 ستيز
 ن استاندارديتدو

4  
ت آب و فاضالب شهري کشر

 استان گيالن

بررسي راهکارهاي دستيابي به استاندارد 

ملي و معيارهاي زيست محيطي براي 

فاضالب شهر تخليه پساب تصفيه خانه 

 بندر انزلي به تاالب)طرح ملي(

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

صنايع معادن و فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

 4-1-4بند 
حفاظت محيط 

 زيست

شفاف سازي و تعيين 

معيارهاي ميزان مجاز 

پارامترهاي مواد آلوده 

کننده ناشي از تخليه 

 پساب به تاالب انزلي

 تهيه دستورالعمل

5  
ت آب و فاضالب شهري کشر

 استان مازندران

بررسي روش هاي کاربرد لجن هاي 

 فاضالب در بخش کشاورزي يا صنعت

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 4-1-1بند 

دپو شدن لجن در 

محل تصفيه خانه و 

عدم استفاده مفيد 

 از آن

توليد -کاهش لجن

 ثروت
 ارائه راه حل مشکل
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هاهای وزارت نیرو جهت انجام اولویتنحوه تماس با شرکت  

   هاي زيرمجموعهتکشور و شرکت مهندسي آب و فاضالب کشر 

 ، آقای حمیدرضا خستو 81719698تلفن ، زاده عبدا...بلوار کشاورز، خیابان شهید تهران، نشانی: ، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ◄

  http://isrc.nww.irاینترنتی: نشانی 

 ذیل:درج شده در جدول  های به نشانی آب و فاضالب شهريهاي  تکشر◄  

 آب و فاضالب شهری های تکتحقیقات شر مسئولین اسامي

ف
ردي

  

و  آبت کشر

 شهري فاضالب

 مسئول يا مدير

  تحقيقات

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

 www.abfa-azarbaijan.ir 301-00033333  301 - 00030331 -5 بابايی اکبرآقای  شرقیآذربايجان استان  1

   www.waww.ir 300-00011333 300- 00053331 -0                  دایی زادهاسالم آقای   غربیآذربايجاناستان  3

  www.abfa-ardabil.co.ir  05-00311305   305 - 00313131 -0 آقای شهريار ندر محمدی اردبیلاستان  0

   www.abfa-esfahan.com 301-01101305    301 - 01103301 -3 خانم زهره صهبايی اصفهاناستان  0

 www.abfaalborz.ir 331- 03350003    331-0311330 0       روستا ريمدآقای  البرزاستان  5

 www.abfailam.ir  300-03303103 300- 03303133 -3 انيافشار عباس یعلآقای  ايالماستان  1

 www.abfa-bushehr.ir   333 -00030303  333- 00031033-0 خداويسیآقای جواد  بوشهراستان  3

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

  

و  آبت کشر

 شهري فاضالب

 مسئول يا مدير

  تحقيقات

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

 www.tpww.co.ir 331-00351303 331-00333003 محمد شیریآ قای  تهراناستان  0

 www.abfa-chb.ir  300 - 000005111   300- 00000300-5 خانم معصومه نوروزی چهارمحال و بختیاریاستان  3

 www.abfa-khj.ir    351 -00131331 351-00130001 -5 آقای محمد سلطانی اصل رضویخراسان استان  13

 www.abfakhorasan.ir  351-03305013  351 -03331033  مهدی کیخايی مقدمآقای  خراسان جنوبی استان  11

  www.abfa-nkh.ir  350-03305311 350 - 03305310-15 آقای احمد واحدی خراسان شمالیاستان  13

 www.abfakhz.ir  311 -00010033  311 -00013300 یعفراو دیسعآقای  خوزستاناستان  10

 www.znabfa.com  330 -00305035 330 -00300331 -0 یمسعود احمدآقای  زنجاناستان  10

  www.sww.ir  330 -00003110 330 -00003113 -31 یکرکه آباد دیسعآقای  سمنان  استان 15

 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 آقای حسن امامزاده قزويناستان  10

 www.abfa-Qom.com  335 -03051353  335 -03051303 -1 عبدالهادی مطهری قماستان  13

 مژگان مشیرپناهیخانم  ردستانکاستان  33
3- 00303031 - 303 

10-00300511  -303 
00510301- 303 www.abfa-kordestan.ir 

http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfa-kordestan.ir/
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ف
ردي

  

و  آبت کشر

 شهري فاضالب

 مسئول يا مدير

  تحقيقات

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

 www.abfakerman.ir 300 -00333333  300 - 00330031 -5 آقای محمدعلی حیات ابدی کرماناستان  31

 مجتبی عباسیآقای  کرمانشاهاستان  33
00300013- 300 

00300133 
00303311- 300  www.abfaksh.ir 

 www.abfa-kb.ir  330 -00001111  330 -00001110 خسرو دمسازآقای  بويراحمد کهگیلويه واستان  30

 www.abfagolestan.ir 313 - 03003013 313 -03003003 -0 خانم رقیه ايوبی گلستاناستان  30

  مژگان فرزين خانم گیالناستان  35
00010335- 310 

00010333 
00010333- 310 www.abfa-guilan.ir 

 www.abfa-lorestan.ir 311 -00331133 311-00335030-5 آقای علی راستین لرستاناستان  31

 www.abfa-mazandaran.ir   311 -00313333  311 -00313331-0 آقای حسن شفاعی  مازندراناستان  33

 www.abfamarkazi.ir  301 -03303113 301 -03300133 -5 آقای مهران مامقانی نژاد  مرکزیاستان  30

 www.abfahormozgan.com  331 -00000100 331 - 00053501 -3  خانم تاج الدينی هرمزگاناستان  33

 www.hww.ir  301 -00300333  301 – 00300331 -0 خانم  فاطمه ذکاوتی همداناستان  03

 www.abfayazd.com 305 -01303353 305 - 01303331 -5 آقای علی جعفری يزداستان  01

 www.aww.co.ir 311 -00003130 311 -00313033 خانم  ندا سینايی اهواز 03

http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.abfayazd.com/
http://www.abfayazd.com/
http://www.aww.co.ir/
http://www.aww.co.ir/
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ف
ردي

  

و  آبت کشر

 شهري فاضالب

 مسئول يا مدير

  تحقيقات

   نشانی اينترنتی فاکس  تلفن

 www.abfa-shiraz.com 331 -03300335  331 – 03301151 -0 آقای سادات رفیعی شیراز 00

 www.abfakashan.ir  301 -555503333  301 – 5553331 -5 آقای احمد رضا قاسم زاده شاناک 00

 خانم ثمانه توکلی امینیان مشهد 05
03330- 351  

03100333 
 03153003-  351 www.abfamashhad.ir 

 

 ذیل:های درج شده در جدول  به نشانی هاي آب و فاضالب روستايی شرکت◄  

 آب و فاضالب روستایي های تحقیقات شرکت مسئولین اسامي

ف
ردي

  

شرکت آب و فاضالب 

  روستايی

مسئول يا مدير 

  تحقيقات

  نشانی اينترنتی  فاکس  تلفن

 www.eabfar.ir  301 -00001003  301 -00033331 بهروز رحمتی آقای شرقیاستان آذربايجان  1

 غربیاستان آذربايجان 3
لطف اهلل آقای  

 یلیاسماع
00051333-  300 00013031 -300  www.abfar-wazar.ir 

 www.abfar-ar.ir 305 -00301313 305 - 00301310 -10 آقای ستوده استان اردبیل 0

 میسمی    حسینآقای  استان اصفهان 0
03010311 - 301  

03010311 
03013330- 301 www.abfar-isfahan.ir  

http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-isfahan.ir/
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ف
ردي

  

شرکت آب و فاضالب 

  روستايی

مسئول يا مدير 

  تحقيقات

  نشانی اينترنتی  فاکس  تلفن

 www.abfar-ilam.ir 300  - 03333333  300 – 03333331 -0 خانم  لیلی  شفیعی استان ايالم 5

 www.abfar-bushehr.ir 333 -00001030 333- 00033013  -13 حمیديانلیال خانم  استان بوشهر 1

 www.abfartehran.co.ir 331-11003333  331 -11003333 مجتبی صیادی استان تهران 3

 www.abfar-chb.ir 300 -03305133 300 - 03305101 -3 شهرام شکوهیآقای  استان چهارمحال و بختیاری 0

 www.abfar-kj.ir 351 -03103330 150– 03153130 -0 آقای علی متدين رضویاستان خراسان  3

  www.abfar-kh.ir 351 - 03331103 351- 03310355 -0 آقای حسن ديدبان جنوبیاستان خراسان  13

 خانم فاطمه مدنی بجنوردی استان خراسان شمالی 11
0330333- 350 

03301333 
03301031- 350 www.abfar-nkh.ir 

 آقای پژمان  کوراوند استان خوزستان 13
00003301- 311  

00003303 
00003331- 311  www.abfar-

khoozestan.ir 

 www.abfarzanjan.ir  330 -00000335 330 -00050003 -3 خانم مريم بابايی استان زنجان 10

 خانم فهیمه عرب استان سمنان 10
00033301- 330  

00033310  
00031000-330  www.abfarsemnan.co.ir 

 استان سیستان و بلوچستان 15
آقای احمد رضا حجازی 

 زاده
13-00031013 -350 00005351- 350  www.abfarsistan.ir 

 www.abfar-fars.ir  331 -03303313  331 – 03333011-10 آقای هدايت ادب فر  استان فارس 11

http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
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ف
ردي

  

شرکت آب و فاضالب 

  روستايی

مسئول يا مدير 

  تحقيقات

  نشانی اينترنتی  فاکس  تلفن

   330 -00101313  330 -00101315 قاسمیفاطمه  خانم  استان قزوين 13

 www.abfar-qom.ir 335-03303131 335 -03303331 -3 علی جباری نیک آقای استان قم 10

 www.abfar-kurdistan.ir 303 -00153313 303 - 00113133 -1 بهمنی پگاه خانم استان کردستان 13

 www.abfar.kr.ir 300 -03015033  300 – 03030300-1 آقای مهرداد ايرج رضوی استان کرمان 33

-www.abfar 300 -00311333 300 - 00310003 -3 خانم لیال شیخ حسینی استان کرمانشاه 31
kermanshah.ir 

 www.abfar-kb.ir 330 -00335533  330-00333010 خانم وحیده فرهادی حمدااستان کهگیلويه و بوير  33

 www.golestanabfar.ir 313 -03150035 313 -03150031 -0 آقای عاشور محمد مرگان پور استان گلستان 30

 آقای جعفر عباسی استان گیالن 30
00031350- 310  

00035331 
00033311-310 www.guilan-abfar.ir 

  www.abfar-lorestan.ir 311 -00335031  311 -00333330 -5 محسن الوندیآقای  استان لرستان 35

-www.abfa  311 -00051515  311 – 00051511-10 آقاگلی حسین آقای استان مازندران 31
mazandaran.ir 

 www.abfarmarkazi.ir  301 -00130533  301 – 0100313-15 محمد شمسی خانی آقای استان مرکزی 33
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