عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب استان لرستان در سال 1399
ردیف

عنوان تحقیق

مقايسه کارآيي سيستم چاهک پمپاژ به

1

جاي پمپ هاي افقي در ايستگاه پمپاژ آب
مطهري شهر خرم آباد

نوع تحقیق

اولويت هاي

کارايي نامناسب و پايين

پروژه

پژوهشي و

بودن راندمان تجهيزات

از چشمه از نظر فني مقايسه جامع بين دو گزينه بهينه استفاده از روش چاهک پمپاژ

ارائه راه حل

پژوهشي

فناوري کشور

مرتبط با تصفيه خانه و

و پمپ هاي افقي  ،مزايا و معايب آن بررسي شود و سيستم داراي راندمان و کارآيي

مشکل

در زمينه آب

تاسيسات آب و فاضالب

مناسب پيشنهاد شود

پژوهشي و

ايستگاههاي پمپاژ آب و شبکه توزيع با

پايان نامه

استفاده از انرژي هاي تجديد پذير با در

دانشجويي فناوري کشور

ايستگاههاي پمپاژآب يکي از مناسب ترين راه براي خدمات رساني الزم وبهينه به

مصرف باالي انرژي در

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

تاسيسات آب و فاضالب

ساعات مختلف و درصورت نياز وارد مدار شدن و استفاده از منابع توليد انرژي نو مي

در زمينه آب

اولويت هاي
پژوهشي و

طراحي و بهينه سازي يک روش مولکولي

پايان نامه

و بيوشيميايي جهت شناسايي کليفرم ها

دانشجويي فناوري کشور
در زمينه آب

4

برنامه ريزي ساعتي مناسب براي داشتن مداوم برق و تامين توان الزم جهت

اولويت هاي

نطر گرفتن اثر نامعيني منابع

3

عنوان مشکل کلیدی

در شرايط و موقعيت ايستگاه پمپاژ مطهري از نظر تغذيه از سفر زيرزميني و برداشت

برنامه ريزي ساعتي تامين توان
2

اسناد باال دستی

اهداف و نتایج مورد انتظار

محصول نهایی

پائين بودن کارايي
فرآيند هاي تصفيه خانه
هاي آب و فاضالب

راهبردهاي
سند چشم

ارزيابي اثربخشي خدمات برون سپاري
شده در شرکت آب و فاضالب لرستان

دانشجويي انداز وزارت
نيرو

استاندارد

توان به اين مهم دست پيدا نمود.

عدم بهره گيري مناسب از

پايان نامه

تدوين

در حال حاضر شناسايي  E-Col iدر آب آشاميدن حدود  72ساعت زمان مي برد.

اجراي

لذا اين موضوع با هدف کاهش زمان شناسايي باکتري مذکور تعريف گرديد.

پايلوت

برون سپاري و خصوصي

بررسي وضعيت برون سپاري در سطح خدمات شرکت و تعيين کيفيت خدمات برون

ارائه راه حل

سازي درصنعت آب و

سپاري شده و برون سپاري نشده در شرکت آب و فاضالب لرستان

مشکل

فاضالب

1

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

اسناد باال دستی

اهداف و نتایج مورد انتظار

عنوان مشکل کلیدی

محصول نهایی

طرح هاي
کالن ملي
اندازه گيري ميزان رضايت مندي
5

مشترکين از خدمات شرکت آب و
فاضالب لرستان

پايان نامه
دانشجويي

وزارت نيرو

استفاده نامناسب از نظام

کيفيت خدمات و رضايتمندي دو عامل موثر بر نحوه ارائه خدمات مي باشد لذا اندازه

مصوب شوراي

هاي نوين مديريتي،

گيري ميزان رضايت مندي مشترکين و لحاظ نمودن مولفه ها در راستاي ارتقاء

عالي علوم

اجتماعي و فرهنگي

کيفيت خدمات از نتايج مورد انتظار اين پروژه مي باشد

ارائه راه حل
مشکل

تحقيقات و
فناوري

نحوه دریافت فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی و ارسال پیشنهادات :
 -1دریافت فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی با مراجعه به وب سایت های  nww.ir/research ، abfa-lorestan.irو  trt.moe.gov.irو در صورت نیاز به آگاهی بیشتر از فرآیند اخذ پروژه پژوهشی
تماس با آقای مهندس محسن الوندی سرپرست گروه تحقیقات به شماره همراه 09166675877
 -2ارسال پیشنهادات تکمیل شده به آدرس الکترونیکی  research@abfa-lorestan.irو یا آدرس پستی خرم آباد  ،بلوار شهید شفیع پور  ،روبروی مجتمع مسکونی بهارستان  ،شرکت آب و فاضالب
استان لرستان  ،گروه تحقیقات ( فرصت ارائه پیشنهادات تا  99 /10 / 15می باشد و در صورت نیاز به تمدید مجدداً اطالع رسانی خواهد گردید )
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