بسمه تعالی"
شرکت آب و فاضالب اهواز

فراخوان دانشگاهها ،شرکتهای مشاور ،مراکزپژوهشی ،محققین و پژوهشگران
شرکت آب و فاضالب اهواز در راستای استفاده از توان و دانش متخصصین در نظر دارد طرحهای پژوهشی ذیل را به
انجام رساند .کلیه عالقمندانی که تمایل به همکاری دارند می توانند فرمهای پروپوزال را از قسمت "دریافت فایل فرم
تحقیقات" وب سایت دانلود نموده و پس از تکمیل تا تاریخ  98/09/30به نشانی این شرکت یا پست الکترونیکی
 tahghighat@aww.co.irارسال نمایند.
ضمنا" همکاران دفتر تحقیقات با شماره تماس  061-34459517آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی خواهند بود.
اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب اهواز در سال : 1398
 -1محور منابع آب

 1 -1کيفيت منابع آب
رديف

1

عنوان تحقي ق

داليل اولويت داشتن

پايش و شناسايي

افزايش خطرات درحوزه منابع تامين آب و در

خطرات بالقوه کيفي

معرض انواع آلودگي ها مانند آلودگي سموم و

منابع تامين آب شرب

مواد آلي حاصل از کشاورزي  ،آلودگي هاي نفتي،

اهواز

اهداف مورد انتظار

 ...کاهش حجم آب رودخانه بدليل خشکسالي

محصول

وضعيت فعلي

نهايي

پروژه

شناسايي خطرات و انواع
آلودگيها _ مقايسه منابع تامين
آب شرب اهواز به لحاظ کيفي
و آالينده ها _ رتبه بندي

ارائه راه
حل مشکل

امکان ارسال
پروپوزال وجود
دارد

اهميت هرکدام از آالينده ها

-2محورتصفیه آب و فاضالب

 1-2پساب و لجن و استفاده از آنها
رديف

عنوان تحقي ق

داليل اولويت داشتن

اهداف مورد انتظار

شناسايي آالينده ها و

شناسايي و مديريت پسماندها و پساب

-شناسايي پسماندها و پساب هاي

هاي شيميايي و ميکروبي حاصل از

آزمايشگاهي

آزمايشگاه هاي آب و فاضالب جهت

-شناسايي جنبه هاي زيست محيطي

پيشگيري از حوادث احتمالي آلودگي هاي

-ارزيابي ريسک هاي زائدات توليدي

ناشي از نگهداري ،حمل و نقل  ،دفع و

در هر دو بخش پسماند و پساب

آب و فاضالب شهري

همچنين ورود آن ها به شبکه فاضالب و

-اولويت بندي جنبه ها

اهواز

اثرات زيان بار آن ها

 -شناسايي راه حل ها

ارزيابي ريسک خطرات
پساب و پسماندهاي
1

توليدي آزمايشگاه هاي

1

محصول نهايي

تهيه
دستورالعمل

وضعيت فعلي
پروژه

در حال اجرا

رديف

عنوان تحقي ق

اهداف مورد انتظار

داليل اولويت داشتن

محصول نهايي

وضعيت فعلي
پروژه

در عمليات بهره برداري بارها مشاهده شده
که نشت آب از شبکه  ،انشعابات يا

بررسي حوادث و
اتفاقات شبکه توزيع آب
اهواز و ارائه راهکارهاي

2

اتصاالت سبب جريان آب به زير ساختمان
هاي مجاور شده وموجب شسته شدن خاک

کاهش خسارات  ،هزينه ها و هدر

ارائه راه حل

زير ساختمان ها ،نشت ساختمان و يا

رفت آب

مشکل

اجرايي و مديريتي
کاهش هدررفت آب

تخريب بخشي از آن شده است .خساراتي

امکان ارسال
پروپوزال
وجود دارد

که شرکت هاي آب و فاضالب ساالنه در
اينگونه موارد مي پردازد قابل توجه است.

-3محورتصفیه آب و فاضالب

 1-3کيفيت آب
رديف

عنوان تحقي ق

ارزيابي پيامدهاي وقوع
طوفان هاي گرد و غبار بر

داليل اولويت داشتن

منابع آب به ويژه آب شرب تصفيه و فيزيکي ذرات گردوغبار رسوبي است
شده ،اثر بر خدمات رساني و
فرآيندهاي آب و فاضالب

(ذرات ايروسل) و تَر(آب باران) بر

خطرات ،ايجاد اختالل در خدمات

خدمات رساني و فرآيندهاي آب و

اهواز :با تأکيد بر چالش

رساني و فرآيندهاي اصلي شرکت

فاضالب و ارائه راهکارها جهت حذف

هاي فني -تأسيساتي

را به دنبال داشته است..

وکاهش اثرات

شبکه آب و فاضالب شهر

نهايي

پروژه

خطرات ناشي از ورود ريزگردها به بررسي آن دسته از خصوصيات شيميايي

که بتوانند از طريق نشست خشک

شاخص هاي کمي-کيفي
1

اهداف مورد انتظار

محصول

وضعيت فعلي

ارائه راه
حل مشکل

در حال اجرا

 -4محور تاسیسات و تجهیزات شبکه آب و فاضالب

 1-4کنتور ،شيرآالت ،لوله ،اتصاالت و منهول
رديف

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار

داليل اولويت داشتن

1

شهري بر روي بستر
ارتباطي ( GPRSپايلوت

پروژه

نظارت آنالين بر ايستگاه هاي

کنترل و مانيتورينگ
ايستگاههاي فاضالب

محصول نهايي

وضعيت فعلي

فاضالب داخل شهر ،اعمال فرمان به

سيستم هاي تله متري در واقع ابزاري

پمپهاي داخل ايستگاه در مواقع

براي مدير ايجاد ميکند که بصورت

ضروري ،پيشگيري از بروز حوادث و

 24ساعته و آنالين بر زير مجموعه

سر ريز شدن فاضالب ،نظارت بر

خود نظارت داشته باشد.

عملکرد نيروي انساني و پيمانکاران و

در دو ايستگاه)

نهايتا کاهش نيروي انساني

2

اجراي پايلوت

در حال اجرا

 -5محور تاسیسات و تجهیزات شبکه آب و فاضالب

 1-5نگهداري ،تعميرات و حوادث و اتفاقات
رديف

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

وجود تعداد زياد کنتورهاي خراب

تعيين مشخصات فني کنتور و نحوه نصب آن

کنتورهاي مشترکين

در شهر اهواز از يک سو منجر به

متناسب باشرايط اقليمي شهر کاهش هزينه ها در

شرکت آبفا اهواز و تاثير

هزينه هنگفت در بخش تعويض

بخش مديريت کنتور

ارائه راه

آن بر هدر رفت ظاهري

کنتور گرديده و از سوي ديگر

اندازه گيري دقيق ميزان مصرف به منظور مديريت

حل

آب و آب بدون درآمد

اندازه گيري دقيق ميزان فروش را

فروش و کاهش آب بدون در آمدکليه روشهاي

مشکل

که مي تواند منجر به افزايش

محاسبه علمي وبراساس روابط و معادالت منطقي

درآمد شود امکان پذير نمي سازد.

ارائه وعلت يابي خرابي کنتورها

و ارائه راهکارهاي بهبود
متناسب با شرايط اقليمي
بررسي عملکرد پمپ ها

2

نهايي

فعلي پروژه

اهداف مورد انتظار

بررسي علل خرابي

1

محصول

وضعيت

ارسال
پروپوزال
وجود دارد

اين دسته از خرابي ها بنام خرابي
هاي مزمن شناخته مي شوند که

تعيين و تحليل علل خرابيها و ارائه راهکارهاي

ايستگاه هاي پمپاژ آب

اگرچه  %20از کل خرابي ها

و تجهيزات در تصفيه

هستند ولکن باعث  %80زيان مي

خانه هاي آب با هدف

گردند ،

تعيين و تحليل علل

-باال بودن هزينه خريد و تعميرات

ريشه اي خرابيها RCFA

امکان

مديريتي و فني (هيدروليک ،مکانيک ،برق و

ارائه راه

سازه)جهت پايش عملکرد پمپ هاي ايستگاه هاي

حل

پمپاژ آب و تجهيزات آبرساني و عملکرد سريع در

مشکل

زمان وقوع خرابي ها

 -نياز به عملکرد سريع جهت رفع

امکان
ارسال
پروپوزال
وجود دارد

عيب و خرابي ها

 -6محور مدیریتی و اجتماعی

 1-6رضايت مندي کارکنان و مشترکين
رديف

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار

داليل اولويت داشتن

محصول نهايي

وضعيت فعلي
پروژه

 طراحي الگو نظرسنجي جهت شناسايي شاخصهاي معطوف به مشتريان-تعيين ابعاد ارائه

بررسي ميزان
رضايتمندي مشترکين
1

شرکت آب و فاضالب
اهواز

عدم وجود اندازه گيري دقيق

خدمات و محصول به مشترکين با در نظر گرفتن

عملکرد شرکت و برداشت

سيستم مديريت کيفيت

مشتريان جهت بهبود کيفيت

ارزيابي ميزان رضايت مشترکين از ابعاد و هريک از شاخص ها و رتبه بندي آن ها-تعيين
نقاط قوت و زمينه هاي بهبود

3

ارائه راه حل
مشکل

در حال اجرا

 -7محور مدیریتی و اجتماعی

 1-7نظام هاي نوين مديريتي و اجرايي
رديف

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار

داليل اولويت داشتن

محصول

وضعيت فعلي

نهايي

پروژه

بررسي علل باال بودن
ميانگين مصرف آب
مشترکين خانگي در سطح
1

کالنشهر اهواز و ارائه
راهکارهاي اصالح الگوي
مصرف با تأکيد بر تغيير

صرفه جويي هاي کوچک و جزئي در

بررسي علل باال بودن ميانگين

خانواده ها مي تواند به صرفه جويي هاي

مصرف آب مشترکين خانگي در

کالن ملي تبديل شود.علل باال بودن

سطح کالنشهراهواز و توابع و ارائه

ارائه راه

ميانگين مصرف آب مشترکين خانگي در

راهکارهاي اصالح الگوي مصرف

حل مشکل

سطح کالنشهراهواز و توابع مشخص نمي

با تأکيد بر تغيير رفتار مصرف

باشد و نياز به بررسي و ارائه راه حل دارد.

کننده

امکان ارسال
پروپو زال
وجود دارد

رفتار مصرف کننده
بررسي روش هاي افزايش
2

درآمد شرکت با استفاده از

ارائه راهکارها و الگوهايي جهت
عدم شناسايي روش هاي افزايش درآمد و

افزايش درآمد با استفاده از

ارائه راه

کاهش هزينه

شناسايي نقاط قوت ،ضعف،

حل مشکل

مدل تحليل SWOT

فرصت ها و تهديدها

امکان ارسال
پروپوزال
وجود دارد

-8محور مدیریتی و اجتماعی

 1-8هزينه ها ،قيمت تمام شده ،درآمد و اقتصاد آب
رديف

عنوان تحقي ق

داليل اولويت داشتن

طراحي و ساخت پمپ هاي لجن کش

افزايش کارايي و باال بردن

با بازدهي باال به عنوان

هيدروليکي و بررسي عملکرد آن ها در

سرعت فعاليت هاي عملياتي

جايگزين الکتروموتور در

مقايسه با الکتروپمپ هاي مشابه

و کاهش هزينه ها

پمپ هاي آب و فاضالب

محصول نهايي

اهداف مورد انتظار

وضعيت فعلي
پروژه

طراحي و ساخت هيدروپمپ

1

ارائه راه حل
مشکل

در حال اجرا

بمنظور کاهش هزينه ها

دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
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