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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  97/09/30به نشانی این شرکت
یا پست الکترونیکی  tahghighat@aww.co.irارسال نمایند .ضمنا" خانم درآبی با شماره تماس
 0613-4459517آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی خواهند بود.
اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب اهوازدر سال : 1397
 -1منابع آب  -کیفیت منابع آب
ردیف

1-1

عنوان تحقیق

پایش و شناسایی خطرات بالقوه
کیفی منابع تامین آب شرب اهواز

پایش عوامل پرتوزا حاصل از مراکز

2-1

آالینده پزشکی در شبکه های جمع
آوری فاضالب و ردیابی احتمالی آن
در منابع تامین آب خام

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

بعلت افزایش روز افزون خطرات درحوزه منابع تامین آب و
نظر به اینکه منابع تأمین آب شرب شهر اهواز از منابع
سطحي بوده و در معرض انواع آلودگي ها مانند آلودگي
سموم و مواد آلي حاصل از كشاورزي  ،آلودگي هاي نفتي،
پساب هاي حاصل از صنایع و همچنین كاهش حجم آب
رودخانه بدلیل خشکسالي مي باشد،انجام این تحقیق از
اهمیت باالیي برخوردار است

شناسایي خطرات و انواع آلودگیها
مقایسه منابع تامین آب شرب اهواز به
لحاظ كیفي و آالینده ها
رتبه بندي اهمیت هركدام از آالینده
ها

ارائه راه حل مشکل

بعضـي تركیبات رادیو اكتیو ممکن است از راه فعالیت هاي
طبیعي و انساني از جمله فاضالب مراكز پزشکي یا
آزمایشگاهي و  ...به آب آشامیدني وارد شوند .از مطالعات بر
روي انسان و حیوان شواهدي به دست آمده است كه نشان
میدهد روبه رویي با پرتوهاي رادیواكتیو در دوزهاي كم تا
متوسط ،در منابع آب ممکن است باعث افزایش موارد
سرطانزا در دراز مدت شود.

شناسایي عوامل پرتوزا و منابع یا
مراكز ایجاد كننده عوامل پرتوزا در
منابع تامین آب و سیستم جمعآوري
فاضالب و یا مراكزي كه مستقیما"
ورودي فاضالب به منابع تأمین آب
خام شهر اهواز دارند و اولویت بندي
غلظت و ارائه راهکارهایي جهت حذف
و كاهش آن ها در تصفیه خانه
فاضالب و تصفیه خانه آب

ارائه راه حل
مشکل

وضعیت فعلی
پروژه

پروپوزال دریافت
گردید

-

-2انرِژی های نو -انرژی های نو و تجدیدپذیر
ردیف

عنوان تحقیق

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می
کند

امکانسنجی بهره گیری از انرژی

1-2

های نو و تجدیدپذیر در راستای

صرفه جویي اقتصادي و مدیریت سبز

استقرار مدیریت سبز

1

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

ارتقاء توانمندي در تولید برق از انرژ یهاي
نو و تجدیدپذیر و ...

ارائه مدل

وضعیت فعلی
پروژه

-

 -3تصفیه آب و فاضالب  -بهینه سازی و ارتقا فرآیند
ردیف

عنوان تحقیق

بررسی اثر ریزگردها بر پایداری

1-3

تولید و تاسیسات آبرسانی از
لحاظ فنیُ اقتصادی و کیفی

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

خطرات ناشي از ورود ریزگردها به منابع آب به ویژه آب
شرب تصفیه شده ،اثر بر خدمات رساني و فرآیندهاي آب و
فاضالب خطرات ،ایجاد اختالل در خدمات رساني و
فرآیندهاي اصلي شركت را به دنبال داشته باشد .لذا
دستیابي به اطالعات جامع از میزان اثرات این مواد و
بررسي راهکارهاي اجرایي و راهبردي براي رفع این مشکل
مي تواند از لحاظ رضایت مشتركین ،عدم اختالل در خدمات
رساني و فرآیندهاي اصلي ،سالمت جامعه ،جلوگیري از
شیوع بیماري هاي خطرناک و پیچیده و  ...موثر باشد و
هزینه هاي اقتصادي درمان این گونه مشکالت را كاهش
دهد.

بررسي آن دسته از خصوصیات شیمیایي و
فیزیکي و  ...ذرات گردوغبار رسوبي است
كه بتوانند از طریق نشست خشک (ذرات
ایروسل) و تَر(آب باران) بر پایداري تولید و
تاسیسات آبرساني (از جمله پست هاي
برق-باالنسینگ -عملکرد نامناسب پمپ-
زمانبندي برنامه نگهداشت و میزان
مصرف -جابجایي پیک مصرف -پایداري
سازه ها و  )...از لحاظ فني  ،اقتصادي
و كیفي اثر بگذارد و ارائه راهکارها جهت
حذف وكاهش اثرات

ارائه راه حل
مشکل

وضعیت فعلی
پروژه

پروپوزال دریافت
و در کمیته
کارشناسی تایید
گردید.

 -4محورتصفیه آب و فاضالب -پساب و لجن و استفاده از آنها
ردیف

عنوان تحقیق

امکان سنجی استفاده از پساب

1-4

خروجی تصفیه خانه فاضالب
غرب اهواز در مصارف صنعتی

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

جمعیت جهان در حال افزایش است ،تغییرات اقلیم و
خشکسالي هایي اخیر تهدید منابع آب سطحي و زیرزمیني با
فاضالب تولیدي ،حفظ محیط زیست از جمله مواردي است
كه استفاده مجدد از پساب را ضروري نشان مي دهد.بخش
صنعت حدود  2درصد مصرف آب را داراست و سهم آب
شرب تنها  6درصد است .استفاده مجدد از پساب تصفیه
شده پتانسیل خوبي جهت تامین بخشي از آب مورد نیاز
صنعت است

امکان سنجي استفاده از پساب خروجي
تصفیه خانه فاضالب غرب اهواز در
مصارف صنعتي با در نظر گرفتن كلیه
شرایط موجود اقتصادي  ،اجتماعي  ،زیست
محیطي ،بهداشتي و  ...و ارائه راهکار فني
جهت رساندن به كیفیت مطلوب ،و راهکار
مدیریتي جهت استفاده در این مصرف

ارائه راه حل
مشکل

پروپوزال دریافت
گردید.

برطرف كردن مشکل دفع و انباشت لجن
استفاده از لجن به عنوان كود كشاورزي

تبدیل لجن به كود كشاورزي با ازت
استاندارد و كاهش آلودگي میکروبي در حد
استاندارد

ارائه راه حل
مشکل

پروپوزال دریافت
گردید.

امکان سنجی تبدیل لجن مازاد

2-4

وضعیت فعلی

خروجی تصفیه خانه فاضالب به
کود کشاورزی

پروژه

 -5محورتصفیه آب و فاضالب -کیفیت آب
ردیف

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف

عنوان تحقیق

می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

شناسایي روش هاي نوین و مواد موثر
براي مقابله با شرایط اضطراري در حوادث
كیفي با واكنش سریع و به موقع در شرایط
اضطراري و یا بحران جهت برطرف نمودن
آلودگي و تأمین آب شرب با كیفیت مناسب

اجرای پایلوت

وضعیت فعلی
پروژه

استفاده از روش های نوین (از جمله
نانو جاذب های دارای گواهی بهداشتی

1-5

استفاده در آب شرب  ,روش های
دوستدار محیط زیست و  )...در حذف
شاخص های آالینده کیفی در راستای

ارتقاء یا بهبود سطح آمادگي و واكنش به موقع در
مواقع بروز حوادث طبیعي و غیرطبیعي و رها شدن
مواد شیمیایي و .....به منظور كاهش اثرات زیست
محیطي و برقراري شرایط عادي در تأمین آب
شرب

-

اهداف پدافند غیر عامل

 -6محورتصفیه آب و فاضالب -کیفیت آب
ردیف

عنوان تحقیق

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

شناسایی آالینده ها و

به منظور شناسایي و مدیریت پسماندها و پساب هاي شیمیایي و
میکروبي حاصل از آزمایشگاه هاي آب و فاضالب جهت پیشگیري از
حوادث احتمالي آلودگي هاي ناشي از نگهداري ،حمل و نقل و دفع و
همچنین ورود آن ها به شبکه فاضالب و اثرات زیان بار آن ها در صورت
ورود به محیط زیست كه مشکالت عدیده اي براي سالمت انسان و دیگر
موجودات ایجاد مي نماید ضرورت بررسي را نشان مي دهد.

شناسایي پسماندها و پساب هاي آزمایشگاهيشناسایي جنبه هاي زیست محیطيارزیابي ریسک هاي زائدات تولیدي در هر دوبخش پسماند و پساب
الویت بندي جنبه ها -شناسایي راه حل ها

تهیه
دستورالعمل

ارزیابی ریسک خطرات

1-6

پساب و پسماندهای
آزمایشگاه های آب و
فاضالب

2

وضعیت فعلی
پروژه

در مرحله عقد
قرارداد

 -7محور تاسیسات و تجهیزات شبکه آب و فاضالب -کنتور ،شیرآالت ،لوله ،اتصاالت و منهول
ردیف

عنوان تحقیق

بررسی علل خرابی
کنتورهای مشترکین

1-7

شرکت آبفا اهواز و
تأثیر آن بر هدررفت
ظاهری و ارائه
راهکارهای بهبود

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

وجود تعداد زیاد كنتورهاي خراب در شهر اهواز از یک سو
منجر به هزینه هنگفت در بخش تعویض كنتور گردیده و از
سوي دیگر اندازهگیري دقیق میزان فروش را كه مي تواند
منجر به افزایش درآمد شود امکان پذیر نمي سازد .همچنین
مقدار آب بدون درآمد در كشورهاي درحال توسعه بیش از ۳۰
درصد مقدار تولید آب مي باشد .هدر رفت ظاهري شامل
خطاي مدیریت داده ها وسیستم  ،خطاي ناشي از عدم دقت
كنتورها ولوازم اندازه گیري ،و  ...و نداشتن اطالعات كافي در
خصوص هدر رفت ظاهري آب جهت مدیریت و ارائه راهکار ،
انجام این امر را ضروري مي سازد

تعیین مشخصات فني كنتور و نحوه نصب آن متناسب
باشرایط اقلیمي شهر كاهش هزینه ها در بخش مدیریت
كنتور اندازه گیري دقیق میزان مصرف به منظور مدیریت
فروش و كاهش آب بدون در آمدكلیه روشهاي محاسبه
علمي وبراساس روابط ومعادالت منطقي ارائه وعلت یابي
خرابي كنتورها و اثر بر روي هدررفت ظاهري آب مطابق
با آخرین یافته هاي علمي

محصول نهایی

ارائه راه حل
مشکل

وضعیت فعلی
پروژه

پروپوزال دریافت
و در کمیته
کارشناسی تایید
گردید.

 -8محور تاسیسات و تجهیزات شبکه آب و فاضالب -نگهداری ،تعمیرات و حوادث و اتفاقات
ردیف

عنوان تحقیق

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

بررسی عملکرد پمپ ها
ایستگاه های پمپاژ آب و

1-8

تجهیزات در تصفیه خانه های
آب با هدف تعیین و تحلیل علل
ریشه ای خرابیها ))RCFA

این دسته از خرابي ها بنام خرابي هاي مزمن شناخته مي
شوند كه اگرچه  %2۰از كل خرابي ها هستند ولیکن باعث
 %8۰زیان مي گردند ،
باال بودن هزینه خرید و تعمیرات -نیاز به عملکرد سریع جهت رفع عیب و خرابي ها

اهداف مورد انتظار

تعیین و تحلیل علل خرابيها و ارائه راهکارهاي
مدیریتي و فني (هیدرولیک ،مکانیک ،برق و
سازه)جهت پایش عملکرد پمپ هاي ایستگاه
هاي پمپاژ آب و تجهیزات آبرساني و عملکرد
سریع در زمان وقوع خرابي ها

محصول

وضعیت فعلی

نهایی

پروژه

ارائه راه حل
مشکل

-

 -9محورخطوط انتقال آب و ا یستگاه ها ی پمپاژ -بهینه سازی و ارتقای سیستم
ردیف

عنوان تحقیق

کنترل و مانیتورینگ
ایستگاههای

1-9

فاضالب شهری بر
روی بستر ارتباطی
GPRS

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

یکي از دغدغههاي اصلي همه مدیران مخصوصا در ادارات حساس مانند آب و
فاضالب ،نظارت كامل بر افراد و تاسیسات زیر مجموعه مدیر ميباشد.
مخصوصا اگر بهره برداري به شركتهاي خصوصي واگذار شده باشد .روش
نظارت انساني داراي اشکاالت فراواني است ،منجمله :هزینه هاي باال ،احتمال
خطاي زیاد ،احتمال تباني و  . . .همچنین ناظر انساني به هیچ عنوان قادر به
نظارت  24ساعته نیست .سیستمهاي تله متري در واقع ابزاري براي مدیر ایجاد
ميكند كه بصورت  24ساعته و آنالین بر زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد.
عالوه بر این انواع گزارشات مدیریتي از این نوع سیستمها قابل استخراج مي
باشد كه از این گزارشات در راستاي بهبود سیستمها و كاهش هزینهها استفاده
ميگردد.

نظارت آنالین بر ایستگاه هاي فاضالب
داخل شهر ،اعمال فرمان به پمپهاي داخل
ایستگاه در مواقع ضروري ،پیشگیري از
بروز حوادث و سر ریز شدن فاضالب،
نظارت بر عملکرد نیروي انساني و
پیمانکاران و نهایتا كاهش نیروي انساني و
تصمیم گیري جهت اجرا براي كلیه
ایستگاه ها با شناسایي كلیه نواقص و
كاستي ها

اجرای
پایلوت

وضعیت فعلی
پروژه

پروپوزال دریافت
و در کمیته
کارشناسی تایید
گردید.

 -10محورمد یر یتی و اجتماعی -برون سپاری و خصوصی سازی
ردیف

عنوان تحقیق

بررسی
اثربخشی و
1-10

کارآمدی دفاتر
پیشخوان در
شهر اهواز

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

شركت آبفاي اهواز بخش عمده اي از فعالیت هاي امور مشتركین را
تحت عنوان دفاتر پیشخوان برون سپاري كرده است و از آنجایي كه
دفاتر پیشخوان خط مقدم و پیشاني فعالیت هاي شركت محسوب
میشود لذا بررسي و آسیب شناسي فعالیت برون سپاري شده و حلقه
هاي بین دفاتر و امور مشتركین و همچنین اثربخشي دفاتر مذكور در
تحقق میزان اهداف مورد انتظار و همچنین ارزیابي كیفیت خدمات ارائه
شده توسط این دفاتر ،بخشي از دالیل اولویت داشتن تحقیق در این
زمینه مي باشد.

از آنجایي كه داشتن اطالعات دقیق در زمینه كیفیت
خدمات ارائه شده به مشتریان میتواند در شناسایي زمینه
هاي بهبود و ارائه خدمات مناسب تر به سازمان كمک
كند لذا اهداف مورد انتظار این پروژه عبارتند از:
ارزیابي میزان رضایت ارباب رجوع از ابعاد كیفیتخدمات
روندیابي رضایت ارباب رجوع دفاتر پیشخوان،مقایسهكل و ابعاد كیفیت با شاخص هدف
تعیین نقاط قوت و زمینه هاي بهبود براي تصمیمگیري جهت اقدامات اصالحي
ارائه راهکار وپیشنهاد هاي كاربردي جهت ارتقايسطح رضایتمندي ارباب رجوع دفاتر پیشخوان

ارائه راه حل
مشکل

3

وضعیت فعلی
پروژه

پروپوزال دریافت
گردید.

 -11محور مد یر یتی و اجتماعی -رضایت مندی کارکنان و مشترکین
ردیف

عنوان تحقیق

اندازه گیری و ارزیابی
1-11

میزان رضایت مشترکین
از فرآیندهای معطوف به
مشتری

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

دلیل وجود شركت آب و فاضالب اهواز همانا مشتركین این شركت
میباشد .بدون مشتركین انگیزه اي براي ماموریت و ماهیت كار
شركت وجود ندارد لذا براي گنجاندن درک و تلقي مشتریان در
تالش براي بهبود كیفیت ،شركت باید قادر به اندازه گیري دقیق
عملکرد خود و برداشت مشتریان باشد به همین منظور پروژه
پژوهشي اندازه گیري رضایت مندي مشتریان طراحي شده است.

طراحي الگو نظرسنجي جهت شناسایي
شاخص هاي معطوف به مشتریان
تعیین ابعاد ارائه خدمات و محصول بهمشتركین با در نظر گرفتن سیستم مدیریت
كیفیت
ارزیابي میزان رضایت مشتركین از ابعاد وهر یک از شاخص ها و رتبه بندي آن ها
-تعیین نقاط قوت و زمینه هاي بهبود

ارائه راه حل
مشکل

وضعیت فعلی
پروژه

در مرحله اجرا

 -12محور مد یر یتی و اجتماعی  -نظام های نوین مدیریتی و اجرایی
ردیف

عنوان تحقیق

بررسی روش های افزایش
1-12

درآمد شرکت با استفاده از مدل
تحلیل SWOT

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را برطرف می کند

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

درآمد در شركت هاي آب وفاضالب از فعالیت استحصال
آب وفروش آن مي باشد كه با روش شناسایي نقاط قوت،
ضعف ،فرصت ها و تهدیدها مي توان راهکارهایي جهت
افزایش درآمد پیشنهاد و پیاده سازي كرد و باعث كاهش
شکاف درآمد -هزینه در شركت شد.

ارائه راهکارها و الگوهایي جهت افزایش
درآمد با استفاده از شناسایي نقاط قوت،
ضعف ،فرصت ها و تهدیدها

ارائه راه حل
مشکل

صرفه جویي هاي كوچک و جزئي در خانواده ها مي تواند به
صرفه جویي هاي كالن ملي تبدیل شود.علل باال بودن
میانگین مصرف آب مشتركین خانگي در سطح
كالنشهراهواز و توابع مشخص نمي باشد و نیاز به بررسي و
ارائه راه حل دارد.

بررسي علل باال بودن میانگین مصرف آب
مشتركین خانگي در سطح كالنشهراهواز و
توابع و ارائه راهکارهاي اصالح الگوي
مصرف با تأكید بر تغییر رفتار مصرف
كننده

ارائه راه حل
مشکل

وضعیت فعلی
پروژه

-

بررسی علل باال بودن میانگین
مصرف آب مشترکین خانگی در
2-12

سطح کالنشهراهواز و توابع و
ارائه راهکارهای اصالح الگوی
مصرف با تأکید بر تغییر رفتار

-

مصرف کننده
ارزیابی اثربخشی مدیریت
3-12

دارایی های فیزیکی )) PAM
با استفاده از مدل کمبل
))Uptime
تحلیل وضعیت شرکت آب و
فاضالب اهواز بر اساس مدل

4-12

های نوین مدیریتی به منظور
تدوین و ارایه استراتژی های
کالن شرکت

مدیریت دارایي هاي فیزیکي

كاهش ریسک و هزینه هاي نگهداشت و
افزایش تاب آوري و قابلیت اطمینان و
دسترسي سامانه هاي تأمین و توزیع

ارائه مدل

بدلیل تغییرات در شرایط اقلیمي  ،محیطي  ،بحران ها و
تنش هاي آبي  ،سیاسي  ،اجتماعي  ،مالي  ،سرمایه گذاري
 ،تکنولوژیکي  ،فرسودگي تاسیسات و خطوط شبکه  ،تراكم
نیروي انساني و  ...در نتیجه جهت نیل به چشم اندار و
تحقق ماموریت  ،استراتژي ها نیز مي بایست تدوین و ارایه
شوند لذا انجام این طرح ضروري به نظر مي رسد.

تدوین و ارایه استراتژي هاي شركت در
جهت نیل به چشم اندار و تحقق ماموریت
بر اساس فرصت ها  ،تهدیدها  ،نقاط قوت
و ضعف موجود

ارائه مدل

در مرحله اجرا

-

دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
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