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 پیشنهادی را از قسمت "دریافت فایل فرم تحقیقات" وب سایت دریافت
نموده و پس از تکمیل تا تاریخ  1400/09/30به نشانی این شرکت یا پست الکترونیکی  tahghighat@aww.co.irارسال نمایند.
ضمنا" همکاران دفتر تحقیقات با شماره تماس  061-34459525آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی خواهند بود.
اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب اهواز در سال : 1400
 -1محور انرژی

 1-1انرژی های نو و تجدید پذیر
ردیف

اهداف مورد انتظار

عنوان تحقيق

امکان سنجی بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر
1

در راستای استقرار مدیریت سبز (استفاده از هیدروپاور،
 CHPو انرژی زمین گرمایی)

محصول نهایي

وضعيت فعلي پروژه

ارتقاء توانمندی در تولید برق از

اجرای

امکان ارسال پروپوزال

انرژی های نو و تجدیدپذیر و ...

پایلوت

وجود دارد

-2تأسیسات و تجهیزات آب و فاضالب

 1-2پمپ ها و مخازن
رديف

عنوان تحقيق

طراحی و ساخت پمپ الیروب قابل نصب
1

بر روی تجهیزات و ماشین آالت هیدرولیک

اهداف مورد انتظار

رضایت مشتری  ،تولید و توسعه دانش فنی
،کاهش هزینه و بومی سازی ،افزایش کارایی و
باال بردن سرعت فعالیت های عملیاتی

محصول نهایي

وضعيت فعلي پروژه

ساخت نمونه

امکان ارسال

محصول

پروپوزال وجود دارد

 -3محور مدیریتی و اجتماعی

-1-3هزینه ها ،قيمت تمام شده ،درآمد و اقتصاد آب
ردیف

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار

بررسی افزایش واقعی حجم فروش آب با
1

تقلیل در سایز کنتور یا قطر انشعاب و تاثیر
آن بر آب هدررفت (هدر رفت ظاهری)

افزایش درآمد و کاهش هزینه ها

محصول نهایي

وضعيت فعلي پروژه

ارائه راه حل

امکان ارسال پروپوزال

مشکل

وجود دارد

دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
آدرس شرکت  :اهواز  ،کیان پارس  ،خ پنجم غربی  ،نبش خ خرداد  ،صندوق پستی  ، 61335-4535 :کد پستی 6163653118 :
وب سایت www.aww.co.ir :

